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Av. Beyhan Aslan

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı

Akademive ÇEVSA… 
TÜKÇEV, çevre duyarlılığının artırıl-
ması ve çevreye sahip çıkılabilmesinin
yolunun, gerçek anlamda çevre eğiti-
mine önem vermekten geçtiği bilin-
ciyle hareket etmektedir. Bu bakış açısı
nedeniyle de her yıl bilimsel sempoz-
yumların yanı sıra, çocuklara ve genç-
lere yönelik değişik projeleri hayata
geçirmek için çaba gösteriyoruz.

Bu yıl, TÜKÇEV olarak ilkini hayata
geçireceğimiz “TÜKÇEV Akademi”
de, yukarıda belirttiğim anlayışın so-
nucu olarak projelendirildi ve üniver-
site gençlerini hedef aldı. Türkiye’nin
değişik üniversitelerinden seçilecek 40
gencimizin katılımıyla, 3-5 Mayıs
2013 tarihleri arasında TÜKÇEV Aka-
demi bünyesinde “Çevre Dostu Sos-
yal Girişimcilik Kampı” Ankara’da ya-
pılacak. Daha ilk yılımız olmasına
rağmen, ülkemizin değişik bölgelerine
dağılmış üniversitelerden bini aşkın
gencimiz, bu 40 kişi arasında yer al-
mak için adeta başvuru yarışına girdi. 

Bilindiği gibi Çevre ve Sağlık ilişkisini
konu alan ÇEVSA sempozyumunun
ilkini 6-7 Aralık 2012 tarihlerinde An-
kara’da gerçekleştirmiştik. Sempozyu-
mun ikincisi ÇEVSA’13, TÜKÇEV ve
Pamukkale Üniversitesi’nin organi-
zasyonu ile 8-9-10 Mayıs 2013 tarih-
lerinde, nadide ilimiz Denizli’nin,
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pa-
mukkale ilçesinde düzenlenecek.

Birbirinden değerli akademisyenler
sempozyumda bildiri sunacak, çevre
konusunda önemli çalışmalara imza
atmış yazarlar ve gazeteciler oturum-
lara katılarak görüşlerini dile getire-
cekler. Vakfımızın da mütevelli heyet
üyesi olan, çevre aşığı sanatçı ve yazar
Ediz Hun’da bizlerle birlikte olacak.

ÇEVSA sempozyumları, artık Türki-
ye’de çevre bilinci ve disiplini oluş-
turma açısından çok önemli bir mis-
yon üstlenmiştir. ÇEVSA’13
sempozyumunda; yeni teknolojiler ve
sağlık, ses kirliliği, elektromanyetik,
kirlilik, atıklar, pestisitler, nanotekno-
loji ürünler ve çevre, çevre sağlık iliş-
kileri, termal ve sağlık, gıda, GDO’lu
ürünler, kimyasallar, medya ve çevre,
küresel ısınma, ulusal ve uluslararası
kuruluşların proje sunumlarının çevre
ve insan sağlığına katkıları gibi alan-
larda önemli sunumlar yapılacak.

TÜKÇEV olarak, çevre bilincinin ge-
lişmesi için her türlü eğitim ve destek
projelerini hayata geçirmek için yoğun
çaba göstermeye devam edeceğiz. Bir
taraftan bizler bu çabalarımızı sürdü-
rürken, diğer taraftan da yaşanabilir
bir çevrenin önemini kavramış her
türlü kişi ve kuruluşu da yanımızda
görmekten büyük mutluluk duydu-
ğumuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımla…
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Aktüel

TÜKÇEV, marka kullanım hakkını bedelsiz veriyor Aslan: “Kayıtsız piyasaya sürenler kayda alınmalı”

Çevre mühendisleri mevzuat eğitiminde 
Reklam Kurulu’ndan 15 milyon TL ceza 

Çevre bilincini, ambalajlar ve etiketler yo-

luyla da arttırmayı hedefleyen TÜKÇEV,

piyasaya ambalajlı ürün süren firmalara

marka kullanımı hakkını 2013 yılında be-

delsiz veriyor.

TÜKÇEV, yeni yılla birlikte, firmaların

geri dönüşüme sağladığı katkıyı tüketici-

lere aktarmak ve çevre duyarlılığı konu-

sunda firmaların ve tüketicilerin farkında-

lığını arttırmak amacıyla 2013 yılı Bedelsiz

Marka Kullanımı Kampanyası başlattı. 

Kampanya ile piyasaya ambalajlı ürün sü-

ren firmaların gönüllülük esasına dayalı

olarak ürün etiketlerinde ve ürün amba-

lajlarının üzerinde kullanabildikleri; fir-

maların ambalaj geri kazanım yükümlü-

lüklerini yerine getirdiklerini, Ambalaj

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde be-

lirtilen esaslara uygun olarak bakanlığın

“Atık Ambalaj Toplama ve Geri Kazanım”

sistemine dahil olduklarını, özetle ambalaj

atığının toplanarak geri dönüştürüldüğünü

gösteren TÜKÇEV Geri Dönüşüm Logo-

su’nun kullanımını teşvik etmek ve yay-

gınlaştırmak amaçlanıyor.

Piyasaya süren bütün firmalar TÜKÇEV

ile Marka Kullanım Sözleşmesi imzalama-

ları halinde, TÜKÇEV Geri Dönüşüm

Logosu’nu ambalajlarında hiçbir bedel

ödemeden kullanabilecek.

TÜKÇEV yetkilileri, TMMOB Çevre

Mühendisleri Odası Mersin ve Kocaeli İl

Temsilcilikleri tarafından düzenlenen

“Ambalaj Atıkları ve Atık Yönetimi Mev-

zuat Eğitimi”nde sunumlar yaptı. 

Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Tem-

silciliği tarafından 14-15 Aralık 2012 ta-

rihlerinde düzenlenen eğitim; bölgedeki

lisanslı toplama ayırma firmaları, beledi-

yeler ve ambalajlı ürün piyasaya süren fir-

maların temsilcilerinin katılımı ile gerçek-

leştirildi. TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler

Uzmanı Derya Ünver sunumunda; yet-

kilendirilmiş kuruluş uygulamaları ile

eğitim bilgilendirme faaliyetleri ve

vakfın faaliyetleri konusunda bilgiler

aktardı.

TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Uz-

manı Nur Merdan da, 25 Ocak 2013

tarihinde Kocaeli Çevre Mühendisleri

Odası’nda Ambalaj Atıklarının Yöne-

timi Eğitimi’ni gerçekleştirdi. Katı-

lımcılara yenilenen Ambalaj Atıkları-

nın Kontrolü Yönetmeliği ile yapılan

değişiklikler, bildirim ve belgelen-

dirme işlemlerinin nasıl gerçekleşti-

rildiği hakkında ayrıntılı bilgiler veren

Merdan, TÜKÇEV’in Yetkilendiril-

miş Kuruluş olarak çalışmalarını ve diğer

faaliyetlerini anlattı. TÜKÇEV kamu spo-

tunun da izlendiği eğitime katılanlara,

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli İl Tem-

silciliği tarafından sertifika verildi.

Tüketicileri ve rekabetçi piyasa işleyişini

korumak, reklam sektörünü etkin şekilde

denetlemek ve sektörü usulsüz reklam uy-

gulamalarından arındırmak hedefiyle faa-

liyetlerini sürdüren Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu,

2012 yılında da aldatıcı reklam-

lara göz açtırmadı.

Tüketiciler, kurum ve ku-

ruluşlar ile firmalar geçen yıl

Reklam Kurulu’na toplam 2 bin

41 şikayet başvurusunda bulundu. 

Sektörel dağılımda 599 başvuru ile gıda

reklamları ilk sırayı alırken, başvuruların

288’i kozmetik ve temizlik ürünleri, 230’u

sağlık, 188’i turizm, 179’u iletişim hizmet-

leri, 100’ü enerji, kalan kısmı ise teknoloji,

tütün, alkol, eğitim, banka ve sigortacılık

sektörleri reklamları için yapıldı.

Kurul tarafından incelenen 1035 reklamın

994’ü (%96) yasalara aykırı bulundu. Ya-

saları ihlal eden reklamlardan 218’i için

toplam 15 milyon 245 bin lira idari para

ve durdurma cezası verilirken, 776’sına sa-

dece durdurma cezası uygulandı. En çok

para cezası uygulanan sektörler ile-

tişim hizmetleri, gıda ve koz-

metik-temizlik ürünleri rek-

lamları oldu. 

Reklam Kurulu’nun mevzu-

atla yasaklanan; “Aldatıcı, tecrübe ve

bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve

mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet

hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,

kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları,

çocukları ve özürlüleri istismar edici ve

örtülü reklamlar” için durdurma, dü-

zeltme ve idari para cezası verme yetkisi

bulunuyor.  

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yöne-

tim Merkezi’nin, birlik üyesi belediyelerin

Çevre Koruma ve Kontrol müdürleri, Te-

mizlik İşleri müdürleri ve çevre mühen-

dislerine yönelik koordinasyon toplantısı,

30 Ocak’ta Kağıthane Belediyesi Nurtepe

Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Moderatörlü-

ğünü Çevre Yönetim Merkezi Direktörü

Aynur Acar’ın yaptığı toplantıya; TÜK-

ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan As-

lan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Kılıç

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul

İl Müdürlüğü Uzmanı Yusuf Tübek ko-

nuşmacı olarak katıldılar. 

Türkiye’de ciddi bir atık istatistik çalışması

bulunmadığını belirten Çevre Yönetim

Merkezi Direktörü Acar, Marmara Bele-

diyeler Birliği olarak 2009 yılında üye be-

lediyelerde yaptıkları anket çalışmasını

2013 yılında güncelleyeceklerini söyledi.

Acar, “Böylece belediyelerin bu konuda

ne kadar azimle çalıştıklarını ortaya koya-

cağız.” dedi. 

Öncelikli hedeflerinin Türkiye şartlarını

dikkate alarak mevzuattaki çelişkilerin kal-

dırılması ve yasal alt yapının geliştirilmesi

olduğunu belirten TÜKÇEV Başkanı As-

lan da, şunları kaydetti: 

“Türkiye’de Maliye Bakanlığı’na kayıtlı

105.000 ambalaj üreticisi ile piyasaya süren

firma var. Bunlardan sadece 16.300 tanesi

ambalaj atıkları geri dönüşüm yükümlü-

lüğünü Yetkilendirilmiş Kuruluş olan

TÜKÇEV ve ÇEVKO ile gerçekleştiriyor.

Bakanlıklar ile belediyelerin firmaların

kayda geçirilmesi için ortak çalışma yap-

maları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlük-

lerinin de eğitimlerle kendilerini geliştir-

meleri ve sahada yapılacak uygulamalarda

bir standart belirlemeleri gerekiyor. Ba-

kanlığın, belediyelerin Atık Yönetim Plan-

larını hızlı bir şekilde onaylaması da, ça-

lışmaları kolaylaştıracaktır.” 

Lisanslı toplama-ayırma

firmaları, belediyeler ve

ambalajlı ürün piyasaya süren

firmaların temsilcilerine,

yetkilendirilmiş kuruluş

uygulamaları aktarıldı.  

TÜKÇEV Başkanı Aslan, Marmara Belediyeler

Birliği Çevre Yönetim Merkezi’nin

koordinasyon toplantısına katıldı.  



6 7

Aktüel

Yeşil binalarla 26 milyar dolar tasarruf 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tara-

fından düzenlenen 2. Uluslararası Yeşil

Binalar Zirvesi, 18-19 Şubat 2013 tarihle-

rinde “Küresel Sorunlardan Çıkış-Yeşil

Dönüşüm” temasıyla İstanbul’da yapıldı. 

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şe-

hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türki-

ye’de mevcut konut stokunun büyük kıs-

mının dayanıksız, sağlıksız, enerjiyi

savuran binalardan oluştuğunu söyledi. 14

milyon konutun ısı yalıtımı, mantolama,

enerji sertifikası almaları yönünden göz-

den geçirilmesi gerektiğini belirten Bay-

raktar, kentsel dönüşüm kapsamında ye-

nilenecek 6,5 milyon konutun büyük

bölümünün yeşil bina tarzında tasarlana-

cağını söyledi. 

Yeni binalarda mutlaka enerji kimlik bel-

gesi alınması gerektiğini hatırlatan Bakan

Bayraktar, “Binalarımızın tamamını enerji

tasarruflu hale getirdiğimiz takdirde 8 mil-

yar dolar ile 15 milyar dolar arasında enerji

tasarrufu sağlamış olacağız.” dedi.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı

Haluk Sur da, kentsel dönüşüm kapsa-

mında yenilenmesi planlanan yaklaşık 7

milyon konutun tamamının yeşil bina ol-

ması durumunda 26 milyar dolarlık enerji

ve su tasarrufu sağlanacağını söyledi.

TÜKÇEV, tüm dünyada çamaşır ve ev ba-

kım ile yapıştırıcı teknolojileri alanlarında

pek çok lider marka ve teknolojileriyle faa-

liyet gösteren Henkel’in Ankara Fabrikası

personeline yönelik “Ambalaj Atıklarının

Geri Dönüşümü” konusunda detaylı eği-

tim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Yöneticisi

Nazlı Pınar Aygündüz, ambalaj atıklarının

geri kazanım ve geri dönüşüm süreçlerini

anlattığı sunumunda, TÜKÇEV’in yapmış

olduğu kurumsal iletişim faaliyetlerini de

katılımcılara aktardı.

Henkel çalışanlarının büyük ilgi ve katı-

lımı ile gerçekleştirilen sunumlar, katılım-

cıların ambalaj atığının geri dönüşümü ile

ilgili sorularına yanıt oldu. Sunum so-

nunda katılımcılara tohumlu kalem ve ai-

leleri ile ambalaj atıklarının geri dönüşüm

süreçlerini paylaşabilmeleri için TÜK-

ÇEV’in Önce Çocuk Dergisi armağan

edildi. 

lecek nesillerin de su kaynaklarını kulla-

nabilmesi için kısıtlı imkanlarla yapılan ça-

lışmaları teşvik etmek amacıyla düzenle-

nen yarışmaya başvuranlar arasından seçici

kurul ve jüri tarafından seçilen proje, 100

bin lira ile ödüllendirilecek. 

Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir

ülke bırakmayı önemseyen Yıldız Holding,

sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda

bulunacak bireysel başvuruların yanı sıra

kamu kuruluşları ve STK’ların başvurula-

rını da değerlendirmeye alacak.  Ödül, ar-

kasında tüzel destekçiler olmadan, kısıtlı

imkânlarla su kaynaklarını, doğal çevreyi

korumak ve iyileştirmek amacıyla önemli

örnek çalışmalar yürüten, üstün başarılar

sağlamış olan kişi veya kuruma verilecek. 

Tehlike altındaki ekosistemlerin ve türlerin

korunmasına, çevresel sürdürülebilirliğin

teşvikine, çevre politikalarını olumlu

Yıldız Holding, kurucusu ve onursal baş-

kanı merhum Sabri Ülker’in “Toprakları-

mıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak,

vatana sahip çıkmaktır” sözünden hare-

ketle, Sabri Ülker Çevre Ödülü verecek. 

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği-

TURMEPA’nın ortak koordinasyonunda

yürütülecek platformun düzenlediği

TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödü-

lü’nün hedefi, su ve çevre kirliliği ile mü-

cadeleyi özendiren ve kamuoyunda iyi uy-

gulamaları geniş kitlelere duyurarak, bu

örnekleri çoğaltmak olarak belirlendi. Eko-

sistemin devamlılığının sağlanması ve ge-

yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağ-

lanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yarat-

maya odaklanan projeler içinden seçilecek

projede, ödül sahibinin topluma ilham

kaynağı olan çalışmalarını, ödül sayesinde

geniş kitlelere taşıyabilme koşulu aranacak.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TUR-

MEPA Yönetim Kurulu her yıl, bir sonraki

yıl ödül verilecek alanı belirleyecek. 

Yıldız Holding, çevreci uygulamalarına bir

yenisini daha ekledi. Çamlıca kampüsünde

ulaşımdan su ve enerji verimliliğine, kul-

lanılan malzeme ve kaynaklardan iç yaşam

kalitesine kadar tüm sistemi yeniden ele

alarak iyileştiren holding, Amerikan Green

Building Council tarafından denetlenerek

Gümüş LEED Sertifikası ile ödüllendi-

rildi. Yıldız Holding Çamlıca kampüsü,

Türkiye’de “Existing Building / Var Olan

Binalar” kategorisinde LEED sertifikası

alan üçüncü bina oldu. 

Gelecek nesiller için örnek projeler desteklenecek 

Henkel’de Geri Dönüşüm eğitimi

TÜKÇEV, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlk-

okulu’nda UNICEF, Çağdaş Yaşamı Des-

tekleme Derneği ve İlköğretim Okullarına

Yardım Vakfı ile birlikte bir çalıştay dü-

zenleyen TÜKÇEV, Arı Okulları’nda da

Eko Etkinlik çalışması gerçekleştirdi. 

İ.D.V. Bilkent İlkokulu’nda 4 Ocak’ta dü-

zenlenen çalıştayda; 4. sınıf öğrencilerini

STK’ları tanıtmak ve önemi hakkında bil-

gilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla

sunum ve istasyon çalışması gerçekleşti-

rildi. Çevre duyarlılığı ve tüketim bilinci

kazandırmak hedeflenen etkinlikte bir su-

num yapan TÜKÇEV çalışanları, öğren-

cilerin sorularını da yanıtladılar. “Geri dö-

nüşümün önemi” konulu canlandırma

film ilgiyle izlenirken, TÜKÇEV’in ço-

cuklar için hazırladığı Hacivat-Karagöz’ün

“Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” dizisinden

“Çöp Başka Atık Başka” oyunu da katı-

lımcıların beğenisini topladı.

Öğrencilerin sunumların ardından ilgi

duydukları sivil toplum kuruluşu ile ilgili

hazırladıkları birbirinden renkli ve yaratıcı

afiş ve posterler, yeteneklerini de gözler

önüne serdi.

TÜKÇEV, bir “Eko Okul” olan Özel Arı

İlköğretim Okulu’nda da 23 Ocak’ta çevre

bilinci ve çevre yönetimi konusunda su-

num yaptı. Sunum öncesinde, öğrencilerin

hazırladığı, yanlış enerji kullanımını konu

alan “EN-VER” isimli oyun hep birlikte

izlendi. Öğrenciler TÜKÇEV Kurumsal

İletişim yetkililerince yapılan “Ambalaj

Atıkları Yönetimi ve Geri Dönüşümün

Önemi” temalı sunum ve sorularına aldığı

yanıtlarla konu hakkında ayrıntılı bilgiye

sahip oldular. 
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GGV Yönetimi iş bölümü yaptı 

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıda ta-

leplerinden yola çıkılarak kurulan Güve-

nilir Gıdalar Vakfı (GGV) Yönetim Ku-

rulu, görev dağılımını gerçekleştirdi.

TÜKÇEV Hizmet Binası’nda yapılan top-

lantıya GGV Yönetim Kurulu üyeleri Av.

Beyhan Aslan, Av. İbrahim Taşkın, Dr.

Mehmet Köse, Dr. Ömer Bolat, Prof. Dr.

Cengiz Kallek, Endüstri Mühendisi Talat

İçöz ve Emekli Sigorta Müfettişi İsmail

Bacacı katıldı. Türkiye’de büyük eksikliği

hissedilen, özellikle sağlıklı ve helal gıda

konusunda faaliyet yürütecek olan Güve-

nilir Gıdalar Vakfı’nın Yönetim Kurulu

Başkanlığı’nı, aynı zamanda TÜKÇEV

Başkanı da olan Av. Beyhan Aslan üstle-

nirken, Başkan Yardımcılığına Av. İbrahim

Taşkın, Genel Sekreterliğe Talat İçöz, Mu-

hasip Üyeliğe Dr. Mehmet Köse getirildi. 

Dr. Ömer Bolat, İsmail Bacacı ve Prof. Dr

Cengiz Kallek de Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev yapacaklar.

Kredi kartlarıyla 332 milyar TL harcadık

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine

göre, 2012 yılında kredi kartı sayısı %6

oranında artarak 54 milyon adede, banka

kartı sayısı da %11 oranında artış ile 91

milyon adede ulaştı. Geçen yıl kredi kart-

ları ile yapılan alışveriş tutarı %25 oranında

artarak 332 milyar TL olurken, banka kart-

ları ile alışveriş %36 artışla 16 milyar TL

olarak gerçekleşti. 2012 yılında her 7 kartlı

ödemeden biri banka kartı ile gerçekleşti-

rilirken, tüm kartlı ödemelerde işlem ba-

şına 124 TL tutarında alışveriş yapıldı.

Türkiye, kartlı ödeme sistemlerinin yay-

gınlaşmasında önemli yer tutan POS ci-

hazı sayısında da 2.1 milyon adet ile Av-

rupa’da lider konumunu sürdürdü. 

2012 yılında gerçekleştirilen kartlı ödeme-

lerde en çok işlem %29 oranıyla market

alışverişlerinde gerçekleşirken, bunu %12

ile giyim, %11 oranı ile akaryakıt alışver-

işleri takip etti. Dördüncü sırayı ise %9

oranı ile yemek ödemeleri aldı. 

Kart sahipleri, geçen yıl kartlı işlemlerin

%8’inde taksit imkanından faydalanırken,

internetten yapılan kartlı alışveriş-

ler ise %34 oranında artış

göstererek, 31 milyar

TL’ye ulaştı.

Kadınlar “Barış” için pedal bastılar

2004 yılından beri Ortadoğu’da barışın

sağlanması için her yıl yaklaşık 40 ülkeden

300 kadının katılımıyla Lübnan-Suriye-

Ürdün-Filistin üzerinde bir rotada yapılan

“Barış için Kadınları İzle-Follow The Wo-

men For Peace” bisiklet sürüşü projesi, bu

yıl 15-24 Şubat 2013 tarihleri arasında

UAE-Women’s General Union’nın dave-

tiyle Birleşik Arap Emirliklerinde 7 Emir-

likteki bir rota üzerinde yapıldı. 

Çevre dostu bisiklet kullanımının yaygın-

laştırılması ve önemini vurgulamak ama-

cıyla Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve

Delta Bisiklet’in destekleriyle projeye ka-

tılan 9 kişilik Türk Ekibi, toplamda 350

kilometrelik bir rotada pedallarını dünya

barışı için çevirdi. Koordinatörlüğünü

Zeynep Korkunç’un yaptığı Türk ekibinde

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu

G. Funda Ulutürk, Berna Nar, İrem Koç,

Ayşegül Çetiner, Sevde Yılmaz, İrem

Akan, Deniz Ayan ve Merve Yurdagül yer

aldı. Yaşadıklarını ve deneyimlerini açtık-

ları http://ftw-turkey.blogspot.com’da pay-

laşan ekip; kareledikleri fotoğraflardan bir

de fotoğraf sergisi açmayı planlıyor. 

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu

G. Funda Ulutürk, “Nerede ve nereden

olursak olalım, aynı amacın  çatısı altında

birleştik ve hep birlikte kendi beden gü-

cümüz ve enerjimizle tek bir şey istediği-

mizi belirterek pedal çevirdik. ‘Her Yerde

‘Ankara’nın doğası’ da görülmeye değer 

Sorumluluk Dergisi’nin “Doğanın gör de-

diği” sayfalarını hazırlayan fotoğraf sanat-

çısı Barış Koca, ikinci kişisel sergisini 2

Mart’ta “Doğanın gör dediği-Ankara”

adıyla Kentpark Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Fotoğraf meraklılarının büyük ilgi göster-

diği, Doğa Koleji Sanat Kulübü öğrenci-

lerinin de gezdiği sergide, Barış Koca’nın

Ankara’nın ilçelerinde çektiği, doğal gü-

zellikler ve yaban hayatını yansıtan 40 adet

fotoğraf yer aldı. “Doğanın gör dediği-An-

kara” Sergisi, 18 Mayıs tarihinden itibaren

MTA kampüsündeki Tabiat Tarihi Mü-

zesi’nde de görülebilecek. 

Daha çok kentsel değişimlerle adını du-

yuran Başkent Ankara’nın şimdiye kadar

fazla değinilmeyen ya da gözden kaçan

daha alımlı bir başka yönünün de doğası

olduğunun altını çizen Koca, Ankara’nın

doğal güzelliklerine ilişkin şunları söyledi: 

“Ankara’nın çevresini dolaşırken, milyon-

larca yıllık geçmişe sahip jeolojik oluşum-

lardan sürekli veya mevsimlik şelalelere;

oldukça zengin yaban hayatından soyut ve

izlenimsel detaylara kadar pek çok güzel-

liğini görme imkanı bulabilirsiniz. Çoğu

zaman gri, sıkıcı, iç karartıcı gibi tabirlerle

anılan bu toprakların, hangi mevsim olursa

olsun, bu kadar zengin ve naif bir doğaya

sahip olduğunu görmek, insanı oldukça

fazla etkiler.” 

ve Herkes İçin Barış’ istiyoruz. Ve bu di-

leğimiz gerçek olana kadar her yıl biz ka-

dınlar pedallamaya devam edeceğiz.” dedi.

Tişörtlerinde “Barış için sen de çalış”, “Ba-

rış rüya değil” mesajları veren Türk ekibi,

2014 yılında tüm katılımcıların sponsor-

luğunu üstlenecek ve organizasyonun

Türkiye’de yapılmasını sağlayacak destek-

çilerini tüm dünya kadınları ile aramaya

başladıklarını ilettiler. Proje ile Ortado-

ğu’daki kadınların günlük hayatta rahatça

binemedikleri bisiklet, özgürlüğün simgesi

olarak vurgulanıyor. 
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Çevre bilinci yaygınlaştırılacak
TÜKÇEV, çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme

faaliyetlerini TÜKÇEV Akademi ile kurumsal bir yapıya kavuşturuyor.

3-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Genç Liderler Kampı

ile hayata geçirilecek TÜKÇEV Akademi’nin ardından bir üniversite ile

birlikte enstitü kurulması da planlanıyor. 

D ünya Gazetesi Ankara Sohbet-
leri’ne konuk olan TÜKÇEV

Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan As-
lan, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi
Ferit Barış Parlak ile Gülsün Sallıoğlu
Gül’ün sorularını yanıtladı. Aslan,
TÜKÇEV Akademi’nin Mayıs ayında
hayata geçirileceğini açıkladı. 

Kentsel dönüşüm kapsamında 6 mil-
yon konutun yıkılarak yeniden yapıl-
masının planlandığını hatırlatan
TÜKÇEV Başkanı Aslan, kentsel dö-
nüşümde mutlaka atık odalarına yer
verilmesi gerektiğini söyledi. Aslan,
“Sokaklarda kumbaralar yerine, Avru-
pa’da olduğu gibi her sitenin, her
apartmanın bir atık ambalaj odasının

dedi. TÜKÇEV Başkanı Aslan, sözle-
rini şöyle sürdürdü: 

“Bu bir bilinç meselesi. Halkta çevre
bilinci yeni yeni oluşuyor. Çevrecilik
olayı bizde elitte, üst tabakada kaldı,
halka intikal etmedi. Yetkilendirilmiş
kuruluşların halkı bilinçlendirmek
gibi görevleri de var. Biz vakıf olarak
çocuklar ve gençlerden başlamak
üzere ciddi bir eğitim faaliyeti yürü-
tüyoruz. Eğitim işini ‘TÜKÇEV Aka-
demi’ vasıtasıyla kurumsallaştıracağız,
‘Atık nedir, nasıl toplanır, atıkların
cinsleri, çevreye zararları, ekonomiye
katkıları nelerdir?’ gibi konularda eği-
tim faaliyetleri yürüteceğiz. Üniver-
sitelerle iş birliği içinde çevre mü-
hendisleri, sektör çalışanları, apartman
görevlileri, öğreticiler gibi kesimlere
Ankara’da eğitimler ve eğitimin so-
nunda da sertifika vereceğiz. Ayrıca,
üniversitelerimizden biriyle ileride bir
enstitü kuralım, master-doktora prog-
ramları uygulayalım istiyoruz. Mesela
Hacettepe Üniversitesi TÜKÇEV
Çevre Enstitüsü gibi.”

Türkiye’de ambalajlı ürün piyasaya
süren 100-105 bin firmadan sadece 17
bininin kayıtlı olduğunu vurgulayan

Aslan: “Avrupa’da çöp ile ambalaj atığını

karıştıranlara ceza veriliyor. Bizim de

yaptırım getirmemiz gerekiyor.”  

Aslan, “Firma ambalaj atığı üretiyor
ama kaydı yok. Yönetmelik ‘3 tonun
üstünü belgelendir’ diyor. ‘Kirleten
öder’ prensibiyle 3 tonun üzerindeki-
ler ambalaj atığı için bir bedel ödüyor.
Bence sınırın kalkması, herkesin bel-
gelendirilmesi lazım. Burada haksız
rekabet var.” dedi. Bir soru üzerine
Greenpeace’in Türkiye’de iyi hizmet
ettiğini, en azından çevre diye bir ola-
yın varlığını insanların onların vasıtası
ile öğrendiğini belirten Aslan, bir anı-
sını da anlattı:

“Çevre kirliliğine dikkat çekiyor-
lar, bu açıdan oldukça faydalı.
Fakat Greenpeace hareketi ile
çevrenin korunması müm-
kün değil. Toplumda şöyle
bir algı var; ilk zamanlarda
memleketten belediye baş-
kanları geldi, ‘Ne iş yapar-
sın?’ diye sordular. Ben
‘Çevre’ deyince, ‘Sen de mi
onlardan oldun?’ dediler.
Çevre deyince akla Greenpea-
ce’in yaptığı eylemler geliyor. Bu
algı da biraz bunun kitlelere yan-
sımasını engelleyen bir şey oldu.
Halka bunun faydasını göster-
memiz lazım.”

AB’ye uyumda çevre ya-
tırımları için 60-70 mil-
yar dolar gibi rakamla-
rın telaffuz edildiğini
hatırlatan TÜKÇEV
Başkanı Aslan, “El bir-
liği ile bir çevre sefer-
berliği yaparsak bunu

TÜKÇEV Akademi 

kapatabiliriz. STK’ların desteklenmesi
gerekiyor. Çevreyi kirletenlere ciddi
cezalar kesiliyor ama bu paralar çevre
ile ilgili kullanılmıyor.  İddia ediyo-
rum, bu paranın 50’de biri çevreye
kullanılsın, gene bu iş kalkınır.” dedi.

Genç Liderler Kampı

TÜKÇEV Akademi bünyesinde ilk et-
kinlik, 3-4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenecek Genç Lider-

olmasını istiyoruz. Bunun maliyeti
tahminen 70 milyar lira. Ama geri dö-
nüşümü hızlı olur. Avrupa’da çöp ile
ambalaj atığını karıştıranlara ceza ve-
riliyor. Bizde ise seyrediliyor. Mutlaka
bu olayı çözmemiz, yaptırım getirme-
miz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Geçen yıl ÇEVKO ile TÜKÇEV’in
toplam 800-900 bin ton atığı belge-
lendirerek, geri dönüşümünü sağla-
dıklarını kaydeden Aslan, Türkiye’de
tahmini olarak 2 milyon ton belgelen-
dirilmemiş ambalaj atığı olduğunu
söyledi. Avrupa ve gelişmiş ülkelerde
milyar dolarlık kaynaklar oluşturan
atık sektörünün Türkiye’de emekleme
döneminde olduğunu belirten Aslan,
“Gönüllülük esasına göre çevreyi te-
mizleyemeyiz. Mutlaka sektör, sanayi
olması lazım. Türkiye’de ilk önce bu
sektöre teşvikler uygulanması lazım.”

ler Kampı olacak. Aslan, “Üniversite-
lerden seçilecek 40 gencimize, çevre-
tüketim, sosyal girişimcilik, kulüp-
topluluk, proje yönetimi, diksiyon,
sunum teknikleri, beden dili, fon ya-

ratma ve sürdürülebilirlik konula-
rında eğitim verilecek. Bu genç-

lerimiz hem üniversitelerinde
hem de yaşadıkları bölgelerde

bizim gönüllü çevre dostu el-
çilerimiz olacak.” dedi. 

TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, “Kendi kampüsümde çevre ile ilgili etkinlikler ve projeler

gerçekleştirmek istiyorum. Sosyal girişimci, genç bir liderim.” diyen üniversite öğrencilerini, ücretsiz

“Çevre Dostu Sosyal Girişimcilik Kampı” için başvuruda bulunmaya çağırdı.
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Tüketiciyi koruyacak düzenleme yolda…
Dergimizdeki “Uzman Gözüyle”

köşesinde, tüketicilere hak

kaybına uğramamaları için

uyarılarda bulunan Özcan

Pektaş, geçen sayımızda

Maketten Konut Satışları’na

dikkat çekmişti. Çok geçmeden

bazı projelerde baş gösteren

sıkıntılar üzerine harekete geçen

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Almanya’da uygulanan sigorta

sistemini getirmeye hazırlanıyor. 

halktan para toplandığını vurgulayan
Tellioğlu, “100 konut yapacak serma-
yesi olan kişiler, bin konutluk işe gi-
riyor. Proje tutmadığı zaman sadece
maket üzerinden konut alan insanlar
değil, sektörde güven unsurunun kay-
bolmasından dolayı namusuyla bu işi
yapan dürüst müteahhitler de mağdur
duruma düşüyor.” dedi. . 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar ise belirli şartlar dahilinde
maket üzerinden satışa karşı olmadı-
ğını, ancak vatandaşın da mağdur edil-
memesi gerektiğini söyledi. 

Maketten satışa yasak yok
Düzenleme için bakışların çevrildiği
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Ya-
zıcı da, 4077 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Kanunu yerine geçecek yeni
tasarıda çalışmaların tamamlanmadığı

Uzmanlar illa maketten konut satın alınacaksa müteahhit firmanın daha önce yaptığı

işlerin, bu işlerin kalitesinin, zamanında teslim edilip, edilmediğinin araştırılmasını ve

satın alma aşamasında mutlaka sözleşme imzalanmasını öneriyor.  

Maketten konut satışları

“ Maket cazibesine kapılıp, konut
alma yerine bitmiş bir konutu gö-

rerek almak tercih edilmelidir.”

Bu cümle, “Uzman Gözüyle” köşe-
sinden yaptığı uyarılarla tüketicileri
bilinçli davranmaya davet eden yaza-
rımız Özcan Pektaş’ın, dergimizin 4.
sayısındaki “Maketten Konut Satışları”
başlıklı yazısından… Pektaş’ın kamuo-
yunda maketten konut satışları olarak
nitelendirilen kampanyalı satışlara iliş-
kin yazısının mürekkebi dahi kuru-
madan yaşanan gelişmeler, konunun
önemini ortaya koydu. 

Son yıllarda sayıları gideren artan ma-
ketten konut satışı yapan inşaat firma-
larından bazıları zor duruma düşerek,
çalışmalarını durdurdular. Uzmanlar,
bitirilmeyen projelerin sayısının art-
tığına dikkat çekerek konut alıcılarına,
“Paranızı makete kaptırmayın.” uya-
rısında bulunuyor. Ancak tüketiciler
sözleşme imzaladıkları için maket üze-
rinde seçtikleri konutun ödemelerini
yapmaya devam ediyorlar. 

Tüketici derneklerine yapılan şikayet-
ler, Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurulu tarafından da incelemeye
alınırken, birbiri ardına yapılan açık-
lamalar konunun ciddiyetini gösterdi.
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu
(İMKON) Genel Başkanı Tahir Telli-
oğlu, maketten konut satışlarının ku-
rala bağlanması gerektiğini söyledi,
aksi takdirde ikinci bir banker vakası
yaşanacağı uyarısında bulundu. Maket
üzerinden konut satışının yapıldığı
projelerde bir kurala tabi olmaksızın

iki konunun, bankaların faiz dışı gelir
kalemleri ile maketten satışlar oldu-
ğunu söyledi. Yazıcı, şunları kaydetti: 

“İnşaat sektörü ekonomimizin en di-
namik, en büyük alanlarından biri.
Hiçbir zaman maketten satışın yasak-
lanması taraftarı değiliz. Maketten sa-
tışı yasaklarsanız, sektör çıkmaza gi-
rebilir. Ama maketten satın alan
tüketicinin hukukunu koruyacak, sek-
törün de fazla maliyet yüklenmesine
yol açmayacak bir mekanizmayı
devreye sokma çabası içindeyiz.
Maketten satın alan tüketici
için sigortalama düşünü-
yoruz. Ancak sigorta-

lama, maliyetlerin taşınamayacak bo-
yuta varmasına yol açmamalı. 11 Şu-
bat’ta sadece bu işi uygulayan Alman
bir ekip Türkiye’ye geldi. Bankaların
ve inşaat sektörünün yaklaşımları po-
zitif. Sigorta tüketicinin güvencesi ola-
cak. Konuyu netleştirince Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’na, oradan da
Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız. Ba-
kanlar Kurulu’nun vereceği karar doğ-
rultusunda tasarı yönünü bulacak.”

Bir heyetle Bakan Yazıcı’yı ziyaret
eden Gayrimenkul Yatırım Or-

taklığı Derneği (GYODER)
Başkanı Aziz Torun,

bakanlığın öner-

diği bitirme sigorta yönteminin ken-
dileri açısından maliyet getirse de sek-
töre doğru bir çözüm olduğunu kay-
detti.  Torun, “O yolda sürecin
tamamlanması en makul bir çözüm
olarak görünüyor. Bu iş birliğimiz de-
vam ederse, bir sürprizle karşılaşmış
olmayız.” dedi. Bakan Yazıcı da, “Bina
tamamlama sigortası en önemli dü-
zenlememizdi, bunun sektörden
olumlu karşılık bulması bizi çok
memnun etti. Çünkü sektörün çok
büyük bir sorumluğu bu. Dolayısıyla
vatandaş tercihini yapsın. Burada si-
gorta var, herhangi bir risk olursa si-
gortalı.” diye konuştu. 

13
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Bilinçli tüketiciler ödüllerini aldı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa

Gözetimi Genel Müdürlüğü

tarafından 1995 yılından bu

yana verilen 16. Geleneksel

Tüketici Ödülleri sahiplerini

buldu. Hakkını arayan bilinçli

tüketiciler ile tüketici haklarına

saygılı kuruluşlar ödüllendirildi.  
yışının hakim kılınması gerektiğini
kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu: 

“İnsanların ihtiyacı kadar tüketmesi,
yardımlaşma ve paylaşma, bizim tü-
ketim anlayışımızın temelidir. Tüke-
ticinin maksimum fayda ile ihtiyacının
karşılanması önemlidir.

Yoğun rekabet ortamında üreticiler,
tüketicileri kendilerine çekmek adına
piyasaya her gün yeni ürünler sürmek-
tedirler. Böylesi bir ortamda tüketici-
lerin, enformasyon bombardımanı
içinde ürün ve hizmetlerin niteliği ko-
nusunda tam bilgi sahibi olması çoğu
zaman mümkün değildir. Bu nedenle
tüketiciler, piyasanın zayıf tarafını
oluşturmaktadır.”

Tüketici haklarının korunması konu-
sunda yürütülen faaliyetler konusunda
da bilgi veren Yazıcı, geçen yıl tüketici
hakem heyetlerine yapılan 443.816
başvurunun 351.178’inin (%86) tüke-
ticinin lehine sonuçlandığına dikkati
çekti. Yazıcı, başvuruların %59,3'ünün
kredi kartları, tüketici kredileri, ban-

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı: “Tüketicilerin hızla gelişen

ve değişen pazardaki gelişmeleri tam anlamıyla takip etmesi

mümkün olamamaktadır.” 

16. Geleneksel Tüketici Ödülleri  

1 6. Geleneksel Tüketici Ödülleri
Töreni, Gümrük ve Ticaret Ba-

kanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla 28
Mart’ta Ankara’da yapıldı. Törende,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gö-
zetimi Genel Müdürlüğü tarafından
7 dalda ödül kazanan tüketiciler ile tü-
ketici haklarına saygılı kuruluşların
yöneticilerine ödülleri verildi.

Törende konuşan Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Mü-
dür Vekili Ramazan Ersoy, bireylerin
tüketici olarak sorunlarla karşılaştığını
söyledi. Tüketici hakkının temel bir
insan hakkı olduğunu vurgulayan Er-
soy, “Ülkemizde tüketici hakları ko-
nusunda büyük ilerleme kaydedilmiş-
tir. Amacımız problemleri en aza
indirmek, tüketicilerin sadece ekono-

mik çıkarlarını değil, sağlık ve gü-
venliklerini de korumaktır.” dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı da gelişen üretim tek-
nolojileriyle hızla gelişen ve de-
ğişen bir pazarla karşı karşıya
kalındığını söyledi. Tüketicilerin
pazardaki gelişmeleri tam anla-
mıyla takip etmesinin mümkün
olamadığını belirten Yazıcı, “Gü-

nümüzde tüketiciler reklam ve pa-
zarlama yöntemleri ile sürekli olarak

tüketime yönlendiriliyor. Bu durum,
tüketim toplumlarını ortaya çıkarıyor.
Bilinçli tüketici kavramı bizi yönlen-
dirmelidir. Aksi taktirde sosyal, eko-
nomik ve ekolojik denge zarar göre-
cektir.” diye konuştu. Sürdürülebilir
kalkınmayı tesis edecek, sosyal adaleti
ve refahı sağlayacak bir tüketim anla-

kaların faiz dışı ücret ve komisyon be-
delleri ile ilgili olduğunu söyledi. 

Tüketici hakem heyetlerine başvuru-
ların ücretsiz olduğunu, buna karşın
tüketici mahkemelerinde dava açma
aşamasında belli ücretler ödenmesi ge-
rektiğini hatırlatan Bakan Yazıcı, bunu
kaldırmayı planladıklarını açıkladı. Ya-
zıcı, “Ülkemizde tüketicilerin hak
arama konusundaki çekingenlikleri
dikkate alındığında bu masraflar, tü-
keticileri, haklarını aramaktan vazge-
çirebilecektir. Bu durum Bakanlığı-
mızın tüketicilerin, hakları konusunda
bilinç düzeylerini artırmaya ve hak
arama yollarını daha da geliştirmeye
yönelik politikalarını olumsuz etkile-
yecektir.” diye konuştu. 76 milyon in-
sanın ne yaparsa yapsın tüketici oldu-
ğunun altını çizen Bakan Yazıcı, “Bu
nedenle ‘Bilinçli Tüketici, Basiretli
Tüccar’ diyoruz.” ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından tüketici hak-
ları konusundaki çalışmaları nedeniyle
ödüle hak kazanan kurumlar ile hak-
larını aramak konusundaki duyarlılık-

ları dolayısıyla bilinçli tüketicilere
ödülleri verildi. Radyo-Televizyon
Programı Dalı’nda Bugün Tv’de ya-
yınlanan “Hukukun Dili” Programı
yapımcısı Ahmet Yaşar Solak, “Tüke-
tici Köşesi” Programı ile TRT Çuku-
rova Bölge Radyosu, Tv Net kanalın-
daki “Avukatınıza Sorun” programı
ödüllendirildi. 

Yazılı Basın Tüketici Ödülleri, Güncel
Posta Gazetesi’nden Mehmet İmrek
ile Hürriyet Gazetesi’nden Erkan Çe-
lebi’nin oldu. 

Bilinç Tüketici Ödülleri ise Nihal
Özdemir, Mehmet Demir ve Ahmet
Tatoğlu’na verildi. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nun’un uygulanmasında başarılı ku-
ruluş ödülünü zabıta dairesinin çalış-
malarından dolayı İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi alırken, Carrefoursa,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Artema ve
İGDAŞ, Tüketici Memnuniyetini İlke
Edinen Firma Ödülü’nü aldılar. 

7. Tüketici Mahkemesi Hakimi İlhan
Kara’nın “Tüketici Hukuku” adlı ese-
riyle, Abdurrahman Acar’ın da “Yerli
ve Yabancı Turistlerin Tüketici Olarak
Sahip Oldukları Haklar Konusundaki
Bilgi Durumları” konulu yüksek li-
sans teziyle Bilimsel Çalışma Ödülü
aldığı törende, Hizmet Ödülleri de
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTK ve “Türkiye’de Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası” dolayısıyla Top-
rak Mahsulleri Ofisi TMO’ya verildi.    
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“Tüketici hakkı, temel bir insan hakkıdır.

Amacımız problemleri en aza indirmek,

tüketicilerin sadece ekonomik çıkarlarını değil,

sağlık ve güvenliklerini de korumaktır.”  

Ramazan Ersoy
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Ediz Hun: “TÜKÇEV’i alkışlıyorum” 
Ünlü sanatçı ve çevre dostu 

Dr. Ediz Hun, Tüketici ve Çevre

Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV)

Ankara’daki genel merkezini

ziyaret ederek, Vakıf Yönetim

Kurulu Başkanı Av. Beyhan

Aslan, vakıf yöneticileri ve

çalışanlarıyla bir araya geldi.
dar alkışlasak azdır. Kendilerini tebrik
ediyor, başarılar diliyorum.” diye ko-
nuştu. Son kitabı ‘Yaşat Ki Yaşayasın’
hakkında da açıklamalarda bulunan
Ediz Hun, şu mesajları verdi:

“Çok kırılgan bir yapıya sahip olan do-
ğada, insan eliyle bilerek veya bilme-
yerek meydana getirilen tahribatın ge-
riye dönüşü, ne yazık ki mümkün
olmamaktadır. İçinde barındırdığı bir-
birinden bağımsız ekosistemlerle ha-
yatın en temel öğesi olan bu eşsiz ha-
zineyi koruyarak, güzel ve mutlu
yarınlara ulaşmak hepimizin asli gö-
revlerinin başında gelmektedir.

Yarım yüzyıllık çalışmalarım sonucu
edindiğim tecrübeler ile yerli ve ya-
bancı bilim insanlarının görüşlerinden
faydalanarak kaleme aldığım bu kitap;
çocukluk yıllarımdan bugüne önce
merakla, daha sonraları ise hayranlıkla
araştırmalar yaptığım doğanın her ge-
çen gün daralan yeşil alanlarının ve
kötüleşen denge sisteminin çok geç
olmadan korunabilmeleri amacını
gütmektedir.”  

TÜKÇEV’İ ZİYARET 

Ç evreye duyarlılığını lafta bırak-
mayarak, parlamentoda bulun-

duğu dönemde ve sonrasında pratiğe
de yansıtan, çevre projelerini hayata
geçiren ünlü aktör, gazeteci-yazar Dr.
Ediz Hun, TÜKÇEV’lilere ‘Yaşat ki
Yaşayasın’ adlı kitabını imzaladı. Ediz
Hun’un sanatçı olarak gönüllerde taht
kurduğunu, bununla da yetinmeyerek
çevreye karşı gösterdiği duyarlılıkla
çevre sorunlarının çözümünde bir
sembol haline geldiğini belirten TÜK-
ÇEV Başkanı Beyhan Aslan, “Böyle
bir değeri ağırladığımız için büyük
mutluluk duyduk. Ediz Hun bir çevre
savaşçısı, çevre dostu ve çevremize sa-
hip çıkmayı ilke edinmiş bizim gibi
vakıfların moral kaynağıdır. Bizleri
onurlandırdığı için kendisine çok te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

TÜKÇEV’in verdiği çevre mücadele-
sini yakından takip ettiğini, çalışma-
larını takdirle karşıladığını belirten
Ediz Hun da, “TÜKÇEV’in her türlü
zorluğa rağmen, Türkiye’de çevre bi-
lincini ve çevreyi koruma alışkanlığını
oluşturmakta gösterdiği başarıyı ne ka-

Çevre ve İnsan Sağlığı,
Denizli’de konuşulacak
Denizli’nin Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ilçesi Pamukkale, 8-10

Mayıs 2013 tarihlerinde TÜKÇEV’in organize ettiği ÇEVSA’13, 2.

Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. 

STK’lar, özel sektör kuruluşları ile
Çevre Mühendisliği Paylaşım ve İle-
tişim Portalı da destek veriyor. 

Sempozyumun ana konuları; Yeni tek-
nolojiler ve Sağlık, Gürültü kirliliği,
Elektromanyetik kirlilik, Atıklar, Pes-
tisitler, Nanoteknoloji ürünler ve
Çevre, Çevre-Sağlık İlişkileri, Termal
ve Sağlık, Gıda, GDO’lu Ürünler,
Kimyasallar, Medya ve Çevre, Küresel
Isınma, İklim değişiklikleri, Ulusal ve
uluslararası kuruluşların proje sunum-
ları, çevre ve insan sağlığına katkıları
olarak belirlendi. 

Sempozyum, sosyal yönüyle de ol-
dukça zengin bir içeriğe sahip. 8 Ma-
yıs’ta ÇEVSA Bisiklet Turu, 9 Mayıs’ta
yarım gün ören yerleri turu gerçek-
leştirilecek. Aynı günün gecesinde
Gala Yemeği düzenlenecek. Sempoz-
yumun sponsor ve katılımcı firmala-
rına, sempozyum süresince sergi
alanları tahsis edilecek. Katılım-
cılara da sempozyum sonunda
sertifika verilecek.  

TÜKÇEV Başkanı
Beyhan Aslan, çevre
ve insan odaklı hizmet
anlayışı ile faaliyetle-
rini sürdürdüklerini be-

T üketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) çevre-sağlık ilişki-

lerinin ele alındığı Ulusal Çevre ve
İnsan Sağlığı Sempozyumu’nun ilkini,
geçen yıl Aralık ayında Ankara’da dü-
zenlemişti. Çevre ve sağlık alanında
ilgili bakanlıklar, kurumlar, üniversi-
teler, hastaneler, özel sektör kuruluş-
ları, sivil toplum kuruluşları ve medya
tarafından yoğun ilgiyle karşılanan
ÇEVSA’12, I. Ulusal Çevre ve İnsan
Sağlığı Sempozyumu’nda, insanın sağ-
lıklı bir çevrede yaşama hakkı teme-
linde, çevre-insan sağlığı ilişkisi tüm
boyutlarıyla masaya yatırılmıştı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Pa-
mukkale Üniversitesi’nin destekle-
riyle, TÜKÇEV öncülüğünde düzen-
lenen 2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı
Sempozyumu ÇEVSA’13, Denizli’nin
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pa-
mukkale ilçesindeki Colossae Termal
Otel’de, 8-9-10 Mayıs 2013 tarihle-
rinde yapılacak. Sempozyuma; Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Denizli Valiliği, Denizli Beledi-
yesi, Pamukkale Belediyesi, yerel
yönetimler, Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu (BTK), TÜÇEV,
TMMOB Mühendis Odaları,

lirterek, kamudan özel sektöre her ke-
simden uzmanların bir araya geleceği
sempozyum vesilesiyle, çevre ve insan
sağlığı için yeni kararlar alınması ve
uygulamaya koyulması noktasında
emsal oluşturabilecek önemli bir adım
atılmış olacağını söyledi. Aslan, Pa-
mukkale’nin mükemmel doğası içeri-
sinde bilimsel ve sosyal olarak çok ke-
yifli bir sempozyum geçirmeyi diledi. 

Sempozyum ile ayrıntılı bilgilere
www.cevsa2013.org adresinden ulaş-
mak mümkün. 
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Kapak

Havaya savuracak enerjimiz yok! 
Türkiye, enerjide dışa bağımlı. Dolayısıyla birey olarak günlük

yaşantımızdan başlamak üzere kamuda ve özel sektörde enerjiyi

verimli kullanmamız, tasarrufa riayet etmemiz gerekiyor. Şimdilik

bunu tam anlamıyla yaptığımızı söyleyemeyiz ama bu yolda

çabalar da yok değil…

E nerji; ısınmanın, aydınlanmanın,
sanayide üretimin, dolayısıyla

zenginleşmenin, daha refah bir yaşam
sürmenin olmazsa olmazı.

Önce dünyadaki duruma bir bakalım.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın Dünya
Enerji Görünümü 2012 Raporu’ndaki
Yeni Politikalar Senaryosu’na göre,
2035 yılına dek küresel elektrik talebi
%70’in üzerinde artarak 32 bin tera-
vatsaate (TWh) ulaşacak. Bu talebin,
yaklaşık iki kat artması demek. 

2012-2035 yılları arasında elektrik
sektöründe ihtiyaç duyulacak yatırım-
ların toplamı tahmini olarak 16,9 tril-
yon dolar. Bu tutarın 5’te 3’ünü
oluşturacak üretim kapasitesi yatırım-
larının %60’tan fazlası, yenilenebilir
enerji yatırımları olacak. Yenilenebilir
enerji, geleneksel kaynaklara göre da-
ha pahalı. Geçen yıl 88 milyar dolara
ulaşan yenilenebilir kaynaklı elektrik
üretimi için sağlanan sübvansiyonla-
rın, 2012-2035 yılları arasında 3,5 tril-
yon dolar olacağı hesaplanıyor. Artan
yenilenebilir enerji kullanımı ve kar-
bondioksit fiyatlandırması sebebiyle
elektrik fiyatlarının 2035 yılına kadar
ortalama %15 artacağı öngörülüyor. 

BP’nin Enerji Görünümü 2030 Rapo-
ru’na (Energy Outlook 2030) göre ise
dünyada enerji talebi, 2030’a kadar
%36 oranında artacak. Sanayinin
enerji talebi, toplam talebin %57’sini
oluşturacak.

Talep artıyor, doğal kaynaklar ise sı-
nırlı. Yaşanabilir bir dünya için kay-
nakları verimli kullanmak, tasarruf
etmek bunun yanı sıra atıkları da iyi
değerlendirmek gerekiyor. Değerlen-
dirilebilir nitelikteki atıkların geri dö-
nüşüm sayesinde ikincil ham madde
haline getirilmesiyle çevre kirliliğinin
önlenmesinin yanı sıra ham madde,
enerji ve su tüketimden tasarruf edi-
lerek ekonomiye katkı sağlanıyor, do-
ğal kaynaklar korunuyor. Örneğin;
dönüşen her ton cam ile 100 litre pet-
rol tasarrufu sağlanıyor, bir ton plastik
geri kazanıldığında 14 bin kW/saat
enerji tasarruf ediliyor. Öyle ki, her yıl
dünya genelinde ortaya çıkan 2.1 mil-
yar tondan fazla atık geri dönüşüme
sokularak, bir yılda tüketilen elektri-
ğin %10’unu karşılamak mümkün. 

Ve Türkiye… Toplam enerjinin yakla-
şık %50’sini ithal ediyoruz, bu yüzden
enerji çok değerli. Enerji faturamız

yıldan yılda katlanıyor. 2011 yılında
54,1 milyar dolar olan enerji ithalatı
için geçen yıl ödediğimiz tutar, %11,1
artışla 60,1 milyar dolara yükseldi.
IMF’in tahminlerine göre, Türki-
ye’nin enerji faturası önümüzdeki bir-
kaç yılda 2012 yılına kıyasla düşük
seyredecek olsa da, 2017’de 70 milyar
doları aşacak.

Ölçülebilir bütün alanlarda yapabile-
ceğimiz tasarrufun tutarı ise 15 milyar
TL olarak hesaplanıyor. 

Her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında-
ki Enerji Verimliliği Haftası’nda çeşitli
etkinlikler düzenleniyor. TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi’nden yapılan açıklamada, ener-
ji verimliliği, “Enerji kayıplarını önle-
mek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve
değerlendirilmesi veya ileri teknoloji
ile üretimi düşürmeden enerji talebi-
nin azaltılması, daha verimli enerji
kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreç-
ler, enerji geri kazanımları gibi etkin-
liği artırıcı önlemlerin bütünü” olarak
tanımlandı.

Enerji kullanımında kamunun düzen-
leyici önlemlerinin yanı sıra sanayinin
tasarrufa dönük uygulamaları büyük
önem taşıyor. Dünyadaki enerjinin
yaklaşık %40’ı binalarda kullanılıyor.
Bu gerçekten yola çıkan İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin
(SKD), binalarda enerji kullanımının
yüksekliğine dikkat çekmek ve enerji
kullanımını düşürmek amacı ile ha-
zırladığı “Binalarda Enerji Verimliliği

Bildirgesi” imzaya açıldı. SKD Başka-
nı Galya Frayman Molinas, Türki-
ye’deki tüm şirketleri ve kurumları
bildirgeye imza atmaya ve binalarda
enerji tüketimini düşürmeye davet et-
ti. İş dünyasının binalarda enerji ve-
rimliliği konusuna liderlik ederek pek
çok avantaj sağlayacağını belirten Mo-
linas, “Kurumlar bu konuda çalışma
yaparak işletme maliyetlerini azaltabi-
lir, çalışan performansını ve memnu-
niyetini iyileştirebilir ve kurumsal
itibarını arttırabilir.” dedi.

SKD’nin de bağlı olduğu, Dünya Sür-
dürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin
(WBCSD)iki yıl önce imzaya açtığı
“Binalarda Enerji Verimliliği Bildirge-
si”ni, Türkiye’den Konsey’e üye Ec-
zacıbaşı Holding ve Borusan
Holding’in yanı sıra ülkemizde faali-
yet gösteren 118 uluslararası şirket
imzalamış bulunuyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız’ın binalarda kullanılan
enerjide %30’luk bir tasarruf yapılabi-
leceğini belirttiği konuşmasının ar-
dından SKD üyesi Aygaz, BP Türkiye,
Coca-Cola, Deloitte Türkiye, Eczacı-

başı Holding, Garanti Bankası, Proc-
ter&Gamble, Sabancı Holding, Shell,
Şekerbank, TAV Grubu, TNT Exp-
ress, Tüpraş, Unilever Türkiye ve Vo-
dafone Türkiye Bildirge’ye imza
attılar. Bildirgeyi imzalayan şirketler,
enerji kullanım performansını arttır-
mayı hedefleyen şu beş aksiyonu ye-
rine getirmeyi taahhüt ediyorlar: 

1. Şirket binalarındaki durumu tespit
ederek, zamana dayalı enerji ve/veya
CO2 azaltım hedefleri belirlemek.

2. Binalarda enerji kullanım perfor-
mansının iyileştirilmesine yönelik bir
şirket politikası yayınlamak.

3. Şirket binaları için belirlenmiş he-
defleri gerçekleştirmeye yönelik bir
uygulama stratejisi ve denetim prog-
ramı belirlemek ve hayata geçirmek.

4. Şirketin enerji kullanımı, CO2 sa-
lınımı ve azaltım hedefleri konusunda
sağladığı ilerlemeyi yayınlamak.

5. Binalarda enerji verimliliği çalışma-
larını daha yaygın hale getirmek için,
tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaş-

larla pazarlama, Ar-Ge, bilgilendirme
ve eğitim faaliyetleri yapmak.

“Entegre raporlama” 

Son yıllarda iklim değişikliği, sürdü-
rülebilirlik konularının öne çıkması
nedeniyle finansal raporlamanın yanı
sıra sürdürülebilirlik raporlaması ya-
pan kurumsal şirketlerin sayısı giderek
artıyor. Şimdi ise finansal raporlama
ile sürdürülebilirlik raporlamasını bir
araya getiren; bir kurumun stratejisi,
yönetimi ve finansal performansı ile
çevresel ve sosyal konularla arasındaki
bağlantıları ortaya koyan Entegre Ra-
porlama konuşuluyor. SKD’nin dü-
zenli olarak yürüttüğü Sürdürülebi-
lirlik Raporlaması eğitimlerinin ikinci
fazı, Ocak ayında Türkiye’ye gelen
Uluslararası Entegre Raporlama Kon-
seyi Başkanı Prof. Mervyn King’in
“Sürdürülebilirlik Raporlamasındaki
gelişmeler, Entegre Raporlama ve ko-
nunun CEO’lar için yaşamsal önemi”
konulu semineri ile tamamlandı.
King, şunları söyledi:

“Şirketler hükümetlerden etkili ama
hala kar-zarar raporu yazıp, raporları-
na çevresel ve toplumsal konuları ek-

Enerji verimliliği ve tasarruf

Enerjinin bütçemize olumsuz

etkilerini en aza indirmek;

mevcut enerji kaynaklarını en

verimli ve tüm tasarruf

imkânlarıyla kullanan bir

yapıyı temel alan enerji

politikası izlemek ile mümkün. 
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10-11 Ocak’ta “Verimli Kullanırsan,
Enerji Gelecektir” temasıyla yapıldı.
Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, hedefleri-
nin yenilenebilir enerji kaynakları ve
yerli kaynakların artırılması ile enerji
tasarrufunun yüksek seviyelere çıkar-
tılması olduğunu söyledi. Türkiye’nin
bir yıllık elektrik faturasının 60 milyar
TL olduğunu vurgulayan Yıldız, 150
adet kamu binasını enerji verimli hale
getirmek için 50 milyon dolar yatırım
yapıldığında, bunun 3 yıl içinde ken-
disini amorti ettiğini kaydetti. Yenile-
nebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf
Yazar da, “Ülkemizin yıllık 8-10 mil-
yar dolarlık enerji tasarrufu potansi-
yeli bulunuyor.” dedi. 

Açılışın ardından Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen 13. Sanayide Enerji Verimliliği
(SENVER – 13) Proje Yarışmaları ile
enerji verimliliği üzerine ilköğretim
öğrencileri öykü ve resim yarışmasın-
da dereceye girenlere ve projeler ge-
liştiren ortaöğretim öğrencilerine
ödülleri verildi. UEVF 2013 kapsa-
mında yapılan panellerde, toplumdaki
enerji kültürü ve verimlilik bilincinin
artırılmasını sağlamak konusunda ya-
pılması gerekenler konuşuldu. 

Kamudan önemli bir adım

Enerji tasarrufu; Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın kamuoyuna açık-
ladığı Türkiye Elektrik ve Elektronik
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı’nın da temelini oluşturdu. Strateji
uyarınca, artık daha az elektrik tüke-
timi gerçekleştiren ürünler öne çıka-
cak. İşe, klimalardan başlanacak. Tür-
kiye’de 12 milyon adetten fazla klima
olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve

lemiyorlar. Kısaca ve basitçe şunu
yapmalısınız: Hissedarlarınıza ne yap-
tığınızı anlatın, anlattıklarınızı yapın
ve bunu entegre raporunuza yazın. Ja-
ponların çok güzel bir atasözü var.
‘Kimononu açacaksan içine giydikle-
rinin iyi olmasına dikkat et.’ Örneğin
İstanbul’da kumaş boyaması yaptığı-
nız bir işiniz var. Eğer toksik atıkları
işlemden geçirmeden atarsanız elbette
karınız artar ancak bunu yaptığınızda
İstanbul halkından çalmış olursunuz.
Mesela su kaynaklarını kirletirsiniz.
Ve eğer bu öğrenilirse -ki bu çok
mümkün- kesinlikle şirketiniz hayatta
kalmayı başaramaz. Kritik konu; ne
kadar para kazandığımız değil, bu pa-
rayı nasıl kazandığımız. Raporlamada
finans, toplum ve çevreyi dikkate alan
üçlü yaklaşım önemli. Daha fazla üre-
timi daha az doğal kaynak kullanarak
yapmayı öğrenmek zorundayız.”

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında
düzenlenen UEVF 2013, 4. Ulusal
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı da

Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Ül-
kemizdeki klimalar, hava sensörlü
olsa, yıllık 700 milyon liraya yakın bir
tasarruf sağlamak mümkün olacak.
Son 5 yıllık klima üretimini düşün-
düğümüzde, sağlanacak elektrik tasar-
rufu, Atatürk Barajı’nın yüzde 30’una
ulaşabilirdi. 2016 yılına kadar aşamalı
olarak az elektrik harcayan klima kul-
lanımı zorunlu tutulacak. Böylece kli-
maların tükettiği elektriğin yüzde 25
azalacağını öngörmekteyiz.” dedi.

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği
(EUROSOLAR) Türkiye Başkanı ve
Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı
Uyar ise Türkiye’de yaklaşık 17 mil-
yon sokak lambasının olduğunu ve
sokak aydınlatmasına yıllık 650 mil-
yon lira ödendiğini hatırlattı. Uyar,
“Sokak lambalarının LED teknolojisi-
ne dönüştürülmesiyle yüzde 75 tasar-
ruf sağlanabilir. Sadece tasarruflu
ampulle elektrik tüketiminde 10’da 1
oranında tasarruf edilebilir.” dedi. 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi’nin “Enerjimizi verimsiz kul-
lanıyoruz” başlıklı açıklamasında,
dünyada halen 1.3 milyar insanın
elektriksiz, 2.6 milyar insanın da sağ-
lıklı pişirme yöntemlerinden yoksun
olduğunun altı çizildi. Buna karşılık
araştırmalar, tüm sektörlerde kullanı-
lan enerjinin %25’inin tasarruf edile-
bileceğini gösteriyor. Açıklamada,
enerjiyi verimli kullanmak ve enerji
tasarrufu için şu önerilere yer verildi:

- Lüzumsuz enerji tüketilmemeli. 

- Akkor lambalar kompakt fluoresan
lamba ile değiştirilmeli. 

- Lamba ve armatürlerin temizlikleri,
elektrikli aletlerin bakımları düzenli
olarak yapılmalı.

- Buzdolapları güneş alacak yere, soba
ve radyatör yanına yerleştirilmemeli,
duvar ile arasında mesafe bırakılmalı.

- Buzdolabına koymadan önce gıdala-
rın fazla olan paketleri çıkarılmalı,
saklamada ince plastik filmlerin kulla-
nılması tercih edilmeli.

- Çamaşır makinelerinde yüksek sı-
caklık yerine ılık veya soğuk suyla yı-
kama, soğuk su ile durulama
yapılmalı, eğer mümkünse çamaşırlar
dışarıda kurutulmalı, nemli olarak
ütülenmeli. 

- Elektrikli süpürgenin torbası sık sık
boşaltılmalı.

- Bilgisayarlar kullanılmadığı anlarda
enerji modunda beklemeye alınmalı
veya kapatılmalı.

- Pencere ve kapılar hava sızdırmaz
şeritlerle kapatılmalı.

Dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz tü-
ketimi giderek artıyor. BOTAŞ’ın it-
halat miktarı 2012’de bir önceki yıla
göre  % 8,5 artışla 43.092 milyon met-
reküpe, iç piyasa satışları da %5,2 ar-
tarak 41.437 milyon metreküpe
yükseldi. Günlük tüketimde ise 10
Ocak 2013’te 171 milyon TL tutarın-
daki 187 milyon metreküp doğalgaz
tüketimi ile Cumhuriyet tarihinin re-
koru kırıldı. Daha soğuk iklimlere sa-
hip ülkelerdeki düşük gaz tüketimine
rağmen, Türkiye’de tüketimin artma-
sının tek nedeni yalıtımsız binalar. Ya-

lıtımsız bir bina yılda 300-350
kwh/m2, yalıtımı yapılmış bir bina
yılda 80-100 kwh/m2 enerji tüketiyor.

Ülkemizdeki binaların sadece %15’in-
de ısı yalıtımı var. 15 milyondan fazla
yalıtımsız bina yüzünden boşa harca-
dığımız enerjinin yıllık faturası 7,5
milyar dolar. Tüm binaların ısı yalı-
tımlı hale getirilmesiyle yılda 15 Mil-
yar TL’ye eşdeğer enerji tasarrufu
sağlamak mümkün. Yalıtımsız binalar-
da oturanlar, yalıtımlı binalarda otu-
ranlara kıyasla 2 kat fazla doğalgaz
faturası ödüyor. 

Ülkemizdeki binaların sadece

%15’inde ısı yalıtımı var. 15

milyondan fazla yalıtımsız bina

yüzünden boşa harcadığımız

enerjinin yıllık faturası 7,5 milyar

dolar. Tüm binaların ısı yalıtımlı hale

getirilmesiyle yılda 15 Milyar TL’ye

eşdeğer enerji tasarrufu sağlamak

mümkün... 
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Şafak Pavey

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
“Doğa Hakkı, ülkemiz

için tanıdık bir kavram

değil. Ekolojik

anayasalara sahip

ülkelerde rastladığımız

bu kavram ne yazık ki

ülkemize gireli çok

olmadı.”  
tici olarak alışkanlıklarını da. Sonuçta
bizim çok keyif aldığımız, sizin de
zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz
bir röportaj çıktı ortaya. 

Sayın Pavey, insanı sarmalayan
doğanın korunması, doğru tüke-
tim alışkanlıkları ile kaynakların
verimli kullanılmasından çevrenin
kirletilmemesine, atıkların azaltı-
mına ve geri dönüşümüne kadar
çok boyutlu bir kavram. Sizin
doğa, çevre tanımınız nedir?  

Toplum ile doğa birbirlerinin ayrılmaz
parçasıdır. Doğaya ne kadar kötü dav-
ranırsak aslında kendimize o kadar
kötü davrandığımızı, artık yeni okuma
yazma öğrenen çocuklarımız bile fark
ettiler.

İnsanlığın doğaya dair saygın bilincini
ne zaman kaybettiği de benim mera-
kımın başında geliyor. Çünkü her kül-
türün ortak havuzunda, doğa bir za-
manlar insanın vazgeçilmez bir parçası
olarak algılanıyordu.  

Bugüne kadar doğa ile ilgili çalışma-
ların “Çevre politikaları” başlığında
değerlendirilmesinde temel bir hata
olduğunu düşünüyorum. Bu söylemi
sahipleniyorsanız, neyin çevresi oldu-
ğunu da belirtmeniz gerekir. Bu so-
runun cevabı da elbette tüm çevre-
lerde “insan” olarak verilir. Ancak

“Yeryüzünün en kötü 
tüketicisiyim!”

Kendisini böyle tanımlıyor CHP

Genel Başkan Yardımcısı

Şafak Pavey, ardından da nasıl

‘kötü bir tüketici!’ olduğunu

anlatıyor: “Ayakkabılarımı

parçalanıncaya kadar

kullanırım. Hangi ülkede

olursam olayım, gıda

alışverişini küçük esnaftan,

yerel ürünler düzeyinde

yaparım. Seçim

çalışmalarımda afiş ya da

benzeri anlamsız kâğıt

tüketimini tercih etmedim.

Çöplerimi mutlaka ayrı

biriktiririm.”

İ sviçre Zürih’te tekerlekli sandal-
yedeki bir arkadaşını trene bindir-

meye çalışırken geçirdiği kaza sonucu,
genç yaşta bir kolunu ve bacağını kay-
beder. Olayı duyanların “Şimdi ne ola-
cak?” sorusu yanıtını ararken, o belki
de genç bir insandan hiç beklenme-
yecek bir şeyi başarır; yaşama sevincini
hiç kaybetmez, dimdik ayakta durur.
Öyle ki bu duruşuyla Zürih Üniver-
site Hastanesi’nde tez konusu dahi
olur. Annesi gazeteci Ayşe Önal’la bir-
likte yazdığı “13 numaralı peron” adlı
kitapta, ayakta kalabilmenin, güçlük-
lere direnebilmenin örneğini sergile-
miş birisi olarak anlatır yaşadıklarını… 

O metanet timsali; Şafak Pavey…
Sonraki yıllarda birçok ülkede, çatışma
bölgelerinde çalışmış bir çözüm akti-
visti, “Dünyanın en başarılı 10 genci”
arasına girmiş, ABD Dışişleri Bakan-
lığı’nın “2012 Uluslararası Cesur Ka-
dınlar” ödülünü almış bir isim Pavey.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
Dış İlişkiler Sorumlusu, Orta Avrupa
Sözcüsü derken Türkiye’ye dönüş ve
şimdi CHP İstanbul Milletvekili,
Doğa Hakları ve Sosyal Politikalar’dan
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, son
olarak BM İnsan Hakları Komitesi’ne
seçilen ilk Türk parlamenter… 

Şafak Pavey’le, yoğun programından
fırsat bulduğu bir zamanda doğayı,
çevreyi korumayı da konuştuk, tüke-
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“Bence barışların en acil olanı, doğa ile yapacağımızdır. Balon gibi şişmiş nüfus

artışı ile tıkanan kaynaklar; su, toprak, gıda yoksulluğu önümüzde duruyor.” 

“Bütün diğer insanlığın iyiliği için

doğmuş felsefi akımlar gibi doğa hakkı

bilinci de bizi hızla etkileyecektir. Çünkü

bu bizi, var olmakla yok olmak arası bir

keskin hatta götürüyor.”    

doğanın sorunlarına bu insan merkezli
söylemle yaklaşmak, daha baştan ken-
dimizi kısıtlamak ve bakış açımızı ek-
siltmektir. İnsan doğanın merkezinde
değil, diğer tüm bileşenler gibi ekse-
nindedir. İnsan doğanın bir parçasıdır
ve diğer tüm canlılar kadar doğaya ait-
tir. Doğanın da kendi hakları vardır.
Bu haklar, doğal olarak insanların da
özlük haklarını oluşturur. 

Doğanın en temel hakkı, tıpkı insan
gibi yaşam hakkıdır. Doğanın tüm bi-
leşenleri eşit derecede yaşam hakkına
sahiptir. Doğal dengenin dışında bir
türün, bir diğer tür üzerinde ölümcül
etkide bulunması kabul edilemez bir
davranıştır. 

Kalkınma ya da başka herhangi bir
söylem bu kaideyi bozacak güce sahip
değildir. Nefes alınamayan, su içile-
meyen bir dünyada hiçbir üst yapısal
kavramdan bahsedemeyiz. İnsanlığın
tüm politikalarını bu eksende yeniden
şekillendirilmesi gerektiği inancını ta-
şıyorum. Aksi takdirde bizi pek de iyi
günler beklemiyor. 

Ahlaki olarak doğayı, bize cömertçe
sunduğu serveti tahrip etme hakkına
sahip olduğumuz bir mülk olarak gö-
remeyiz. Eşsiz bir değeri olan doğa işi-
mize ne kadar yaradığına bağlı olarak
algılanamaz. Eğer bugüne kadar neyi
kaybettiğimizi anlamayıp bu tahripkâr

“Artık doğaya verdiğimiz zararın

kırmızı çizgilerini çoktan aşmış

durumdayız. İmkânları sonlu

gezegenimizde sonsuza kadar har

vurup harman savuramayız.”  

yaklaşıma devam ettiysek, hemen
şimdi vazgeçmenin tam zamanıdır.

Uzun yıllar yurt dışında yaşamış,
çeşitli çatışma bölgelerinde bu-
lunmuş birisi olarak söyler misi-
niz, dünyamızı, dolayısıyla gele-
ceğimizi hoyratça tükettiğimizi
düşünüyor musunuz? Dünya ile
bir barışa ihtiyacımız var mı?

Yaşadığımız dünya, başkasının tüke-
temediğini tüketmemize çok değer
veriyor. Bundan uzaklaşmamız gerek-
tiğini düşünüyorum. İhtiyaç fazlası
arabalar, doğayı kahreden yapılar, ata-
larımızın fosillerinden sonu gelmeyen
yakıt tüketimi, ihtiyacın çok ötesinde
inşaat alanları, hemen her konuda do-
yumsuz bir iştah, gelecek kuşaklara
miras olarak dev bir çöp yığını bırak-
mamızla sonuçlanacak. Buna hakkı-
mız olduğuna kesinlikle inanamayız.

Doğanın insana ve bütün canlılara he-
diye ettiği servete hak ettiği özeni ve
bakımı yeterince gösterdiğimiz konu-
sunda herkesin kaygıları ve endişeleri
var. Gelecek kuşaklardan, onların su
hakkından, yeşil hakkından, toprak
hakkından sorumsuzca çalıyoruz. Ta-
nımlardan çarelere uzanan sabırlı ve
sahici bir çalışmayı kültür algısı olarak
hayatımıza sokmak en ihtiyacımız

olandır. Umuyorum insanımız, top-
rağımız, ağacımız, ırmaklarımız, de-
nizlerimiz bu yüksek hedefimizle hak
ettikleri geleceğe yol alacaklardır. 

Bence barışların en acil olanı doğa ile
yapacağımızdır. Balon gibi şişmiş nü-
fus artışı ile tıkanan kaynaklar su, top-
rak, gıda yoksulluğu önümüzde du-
ruyor. Herkes kuşaklar içi eşit imkân
hakkından söz ediyor. Oysa kuşaklar
arası eşitlik ve imkân hakkı da en az
diğeri kadar değerli…

Çevre, korunması gereken bir alan
olarak söylemlerimizde sıkça yer
alıyor ama eylemlerimizde durum
ne? Çevre konusunda yeterli bi-
linç düzeyine eriştik mi? 

20. yüzyılın sonuna doğru, çağdaş bir
vatandaş pasaportu, telefon jetonu ve
metroda (metro o sırada bizde olmasa
da söz gelimi) okuyacağı kitabı olan
biriydi. 21. yüzyılın vatandaşı ise ön-
cekilerin doğaya verdiği zararları
özenle telafi ederek, gelecek kuşağın
haklarından çalınmış su, toprak, ağaç
hava haklarını iade edecek bilinçle
uyanan biridir. Bizim görevimiz, do-
ğaya emek veren her görüşü toplaya-
rak, bu bilincin yol haritasını sunmak
ve her sorumlu yurttaşımıza yapacak-
ları hakkında fikir vermektir.

Şehirlerdeki olağanüstü hava kirliliği
ile ilgilenmeyince, temiz bir havada
yaşama hakkımız olduğunu önemse-
meyince, değerleri tüketmek üstün-
den değil üretmek üstünden algılama-
yınca doğa bilincinin istediğimiz
düzeyde uyandığını söylemek zor.
Ama bütün diğer insanlığın iyiliği için
doğmuş felsefi akımlar gibi doğa hakkı
bilinci de bizi hızla etkileyecektir.
Çünkü bu bizi, var olmakla yok olmak
arası bir keskin hatta götürüyor. 

Hemen Albert Einstein’ın sözünü ha-
tırlatayım: “3. Dünya Savaşı’nın nasıl
olacağını bilmiyorum ama 4. Dünya
Savaşı’nın taş ve sopalarla olacağından
kuşkum yok.”  

Çevrenin korunmasında tek so-
run, yasal düzenleme eksikliği mi?
Bireyden başlamak üzere kamu,
özel sektör ve STK’lar olarak üze-
rimize düşenleri yapıyor muyuz? 

Bizim gibi felsefi akımları kendi üret-
meyip, modern dünyanın rüzgârından
etkilenen toplumlarda bu temel sorun.
Yasalar kültür tarafından reddediliyor.
Doğa haklarında da aynı durumu gö-
rüyoruz. Ancak elitlerin kaygılandığı
küçük lüks endişeler yerine toplumun
genelinin algılaması için STK’ların iş-
levine ihtiyacımız var. 
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“Başka bir gezegenimiz yok.

Elimizde kalan en değerli servet,

bu gezegenin doğası… Ve biz

öncekilerin yaptığı gibi

sorumsuzca mirasyedi olmak

hakkına sahip değiliz.”  

“Doğa hakları konusunda parti olarak doğru refleksi verebilmek için bilim

insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturmayı düşünüyoruz.” 

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye
Doğa Hakları çalışmalarının öncüle-
ridir. Üstelik doğa hakkını henüz fe-
dakâr STK’lardan başka dert edinen
de yok gibi görünüyor. Onlar bize yol
gösterecek, biz uygulamada sorumlu-
luklarımızı yerine getireceğiz. Çünkü
bilginlerle çalışıp, halkla yürütmek
esası ancak böyle yaygınlaşabilir. 

CHP’nin çevreye bakışı için neler
söylersiniz? Parti programına yan-
sıyan söylemlerin ötesinde, örne-
ğin partililerde farkındalık yarat-
maya yönelik eğitim
programlarınız var mı? STK’larla
iş birliği yapıyor musunuz?

Elbette ve çok süratli bir şekilde bu
konuda çalışıyoruz. Daha henüz 76
STK’nın katıldığı ve hepsinin özgürce
konuştuğu, sadece onları dinlediğimiz
ve kitap haline getirdiğimiz bir çalış-
mamız oldu. 

Parti olarak STK’lar ile birlikte çalış-
mak oldukça faydalı olacaktır. Ancak

bu sürecin daha faydalı işleyebilmesi
için bazı prensipler değerlidir. 

Hiçbir STK, çalışmalarına destek olan
bir kurum ya da kuruluşun kendi is-
minin üzerine çıkmasını istemez ve
kabul etmez. Bir sivil toplum kurulu-
şunun destek alırken dikkat ettiği en
temel noktalardan biri budur. Hele ki
bu destekleyen kuruluş Cumhuriyet
Halk Partisi gibi devasa bir bilinirliğe
ve marka değerine sahipse, STK çok
daha fazla çekinir ve zorunda olma-
dıkça ilişkide bulunmak istemez. Bu
nedenle STK’ları özgür bırakmalı an-
cak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde
ortaklıklar kurulmalıdır. 

Parti olarak ise doğru refleksi verebil-
mek için belirttiğimiz felsefi bakışa sa-
hip bilim insanlarından oluşan bir bi-
lim kurulu oluşturmayı düşünüyoruz.
Doğa Hakkı söz konusu olduğunda
da, diğer tüm noktalarda olması ge-
rektiği gibi politika; bilimsel temel,
kabul ve analizler üzerine şekillendi-
rilmelidir. Bu noktada da en temel ka-

bul, doğanın haklarını kabul etmek ve
savunuculuğunu yapmak prensibidir. 

Bilim kurulunun öncelikli amaçları; 

a. Sahici verilere dayanan kapsamlı bir
Türkiye Cumhuriyeti Çevre Durum
Raporu oluşturmak,

b. Türkiye Enerji Politikalarının Çev-
resel Değerlendirmesini yapmak,

c. Avrupa Birliği Çevre Faslı durum
değerlendirmesini yapmak olacaktır.

Bu ekipte bilimsel saptama ve bilimsel
idea aşamasından itibaren toplum bi-
limciler, siyaset bilimciler ve ekono-
mistler de devreye girecektir. Bilim
kurulu oluşturulurken temel alınması
gereken konu önerilerini; Su Politi-
kaları, Katı Atık Politikası, Hava Kir-
liliği, Tehlikeli Atık Politikası, Enerji
Politikaları, Atık Sular olarak belirle-
dik. Umarım kısa zamanda çözüm
önerilerimizi ve uzlaşma tekliflerimizi
göreceksiniz.

Yaş, cinsiyet, makam farkı olmak-
sızın hepimizin ortak kimliği; tü-
ketici olmak. Çevreyi korumak,
doğal kaynakları tüketmemek
adına birey olarak yaptıklarınızı
sorsam, neler söylersiniz? Kendi-
nizi nasıl bir tüketici olarak ta-
nımlarsınız? 

“Ben yeryüzünün en kötü tüketicisi-
yim.” desem yalan olmaz. Ayakkabı-
larımı Hrant gibi (Hrant Dink) par-
çalanıncaya kadar kullanırım. Giysi
alışverişinden hiç hoşlanmam. Gıda
alışverişini hangi ülkede olursam ola-
yım, kesinlikle yerel küçük esnaftan
ve yerel ürünler düzeyinde yaparım.
Restoranda mümkün olduğu kadar ta-
bak değiştirmemeye özen gösteririm.
Seçim çalışmalarımda bile afiş ya da
benzeri anlamsız kâğıt tüketimini ter-
cih etmedim. Bayram, yeni yıl mesaj-
larını elektronik olarak göndermeye
özen gösteririm. Çöplerimi mutlaka
ayrı biriktiririm. Bu bilinçte olan her
insan gibi kaynakları en az ve en ve-
rimli kullanmak, çöpleri en az ve en

ayrışmış haliyle bırakmak konularında
özen göstermeye çalışırım.

Bu arada Avrupa’da çok yaygınlaşan
bir son kullanma tarihli ürünler kam-
panyasını ülkemize getirmek için uğ-
raşıyorum. Biliyorsunuz ürünlerdeki
son kullanma tarihleri, firmaların so-
rumlulukta özenli olmaları kaygısıyla
aslında vaktinden önceki tarihle kay-
dediliyor. Bu tarihi henüz aşmış ürün-
lerin en hızlı biçimde imkânı olmayan
tüketicilere ulaştırılması olağanüstü
bir katkı yapıyor. Böylece nispeten
yoksul tüketici, normal şartlarda al-
makta zorlanacağı kaliteli gıdaya ula-
şıyor. Bu da bir insan çabası ve ben
çok önemsiyorum.

Son olarak dergimiz aracılığıyla
vereceğiniz mesaj ne olur?

Başka bir gezegenimiz yok. Elimizde
kalan en değerli servet, bu gezegenin
doğası… Ve biz öncekilerin yaptığı
gibi sorumsuzca mirasyedi olmak hak-
kına sahip değiliz. 

“Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Doğa

Hakları çalışmalarının öncüleridir. Üstelik

doğa hakkını henüz fedakâr STK’lardan

başka dert edinen de yok gibi görünüyor.” 
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Gündem 

“Ekmek olmadan sofra bezenmez.” 
TÜKÇEV ve TMO; ekmek israfını önleme yolundaki çabalara, bu

sözüyle ekmeğin önemini çok güzel anlatan Hz. Mevlana’nın diyarı

Konya’da düzenlenen “Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Tam Buğday

Ekmeği” paneli ile katkı verdi. 19 Mart’taki panelde, ekmek israfı tüm

boyutlarıyla masaya yatırıldı. 

T üketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) ile Toprak Mahsul-

leri Ofisi’nin (TMO), Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından başla-
tılan Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası kapsamında düzenlediği
panel için anlamlı bir adres seçildi.
“Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Tam
Buğday Ekmeği” konulu panel, 19
Mart’ta Türkiye’nin tahıl ambarı Kon-
ya’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan,
Konya Belediye Başkan Vekili Memiş
Kütükçü, TÜKÇEV Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Beyhan Aslan, TMO Ge-
nel Müdürü Mesut Köse, Konya Ti-
caret Borsası Başkanı Muhammet
Uğur Kaleli, TÜKÇEV Genel Sekre-
teri Nevzat Ceylan, Güvenilir Gıdalar

Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ömer
Faruk Sevgili ve çok sayıda bilim in-
sanının katıldığı panelde, ekmek israfı
geniş kapsamlı olarak ele alındı. 

Panelin açılışında konuşan TÜKÇEV
Başkanı Aslan, ekmek israfının ülke
ekonomisine verdiği zararın rakamlar-
la net bir şekilde ortaya konulduğunu,
bunun yanı sıra sağlıklı ekmek üreti-
minin, sağlıklı nesil yetiştirmedeki
öneminin büyük olduğunu söyledi.
Aslan, şöyle konuştu: 

“Çevre ve insan sağlığını önemseyen
bir vakıf olarak ‘buğdayın ambarı’ de-
diğimiz Konya ilimizde bu paneli,
TMO Genel Müdürlüğü’nün de des-
tekleriyle gerçekleştiriyoruz. Başbaka-
nımızın başlattığı ve TMO Genel

Müdürlüğü’nün büyük bir kampan-
yaya dönüştürdüğü ekmek israfı ko-
nusunda hassasiyetin artırılması temel
hedefimiz olmalıdır. Üzülerek söylü-
yorum ki; bizim gibi ekmeği kutsayan
bir milletin, bu derece ekmek israfına
yönelmesini anlamak mümkün değil-
dir. Bu israfın en aza indirilmesi için
her türlü kurum, kuruluş ve birey ola-
rak çaba göstermeliyiz. Bu açıdan kat-
kı koyan başta Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan, TMO Genel Mü-
dürlüğü ve Güvenilir Gıdalar Vakfı ol-
mak üzere herkese çok teşekkür
ediyorum.”

Konya Ticaret Borsası Başkanı Mu-
hammet Uğur Kaleli de, ekmek isra-
fının İslam dini açısından da
anlaşılmaz olduğunu belirterek, “Bir-
çok peygamber bu konuda uyarılarda
bulunmuştur. Ekmek, emek demek-
tir. Bunun değerini bilmeliyiz.” dedi. 

Konuşmasına ekmek israfına ilişkin
verileri paylaşarak başlayan TMO Ge-
nel Müdürü Mesut Köse ise sözlerini
şöyle sürdürdü:

“Ekmek israfı ile ilgili iki ayrı zaman-
da araştırma yaptırdık. Sonuçlara bak-
tığımızda, ekmek israfının önemli bir
oranda arttığını görüyoruz. Yıllık 1.5
milyar lira ekmek israfı yüzünden
kaybımız var. Bunu kıyasladığımız za-
man 162 bin kişiye bir yılda asgari üc-
ret oranında maaş, 460 bin öğrenciye
aylık 280 lira burs verilmesi, 16 ders-
likli 500 okul ve 500 km. bölünmüş
yol yapılması mümkündür. Kampan-
yanın çığ gibi büyüdüğünü görmek

bizleri mutlu ediyor. Bu yolculukta
desteklerini esirgemeyen, Türkiye’nin
en büyük çevre vakıflarından biri olan
TÜKÇEV Başkanı ve mütevelli heyet
üyelerine çok teşekkür ederim.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Memiş Kütükçü de, “Aslında
bizim gibi bir milletin hiç konuşma-
ması gereken bir konu nedeniyle bir-
likteyiz. Bizim gibi geleneğine ve
kültürüne bağlı, inançlı bir toplum, şu
anda nimet dediği ekmeğini çöpe atar
duruma gelmiştir. Bu israf bizim için
üzüntü kaynağıdır. Bir an önce bitir-
memiz lazım. Bunu bitirmenin yolu,
birey olarak gerekli hassasiyeti göster-
mekten geçiyor.” dedi. 

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise
son yıllarda eskisi kadar tasarrufa dik-
kat etmediğimizi belirterek, “Tasarruf
etmemek, israfa davetiye çıkarmak de-
mektir. En büyük israfı da ekmekte
yapıyoruz. Batı toplumlarının, özel-
likle gençler üzerinde yarattığı olum-
suz etki nedeniyle kontrolsüz bir
tüketim girdabına sürükleniyoruz.
Geç olmadan tedbirlerimizi almalıyız.
Bu nedenle bu paneli çok önemsiyor
ve başta TÜKÇEV ve TMO olmak
üzere katkı koyan herkese teşekkür
ediyorum.” diye konuştu. 

Prof. Dr. Adem Elgün’ün başkanlığın-
da iki ayrı oturum halinde gerçekleşen

panele, ülkemizdeki değişik üniversi-
telerden alanında uzman öğretim üye-
leri konuşmacı olarak katıldı. “Ekmek
İsrafının Boyutları” başlıklı oturum-
da, Prof. Dr. Selman Türker “Türki-
ye’de Ekmek İsrafı Araştırması ve
Sonuçları”, Doç. Dr. Nazan Aktaş
“Ekmeğin Besin Değeri ve Beslenme-
mizdeki Önemi”, Yrd. Doç. Dr. M.
Kürşat Demir de “Tahıl Ekmekleri ve
Tam Buğday Ekmeği” sunumunu
yaptı. “Ekmek İsrafı ve Tüketici Bilin-
ci” başlıklı ikinci oturumda ise Prof.
Dr. Hamil Nazik “İsrafı Önlemede
Üretim ve Kullanım Disiplinlerine
Düşen Görevler”, Doç. Dr. Mehmet
Fidan “Bilinçli Tüketim ve İsrafın
Önlenmesi”, Yrd. Doç. Dr. Nilgün
Ertaş “Ekmeğin Muhafazası ve Bayat-
lamasının Önlenmesi ile Değerlendir-
me Yolları”nı anlattı. 

Büyük ilgi gören paneli izleyenler ara-
sında kadınların çokluğu dikkat çeker-
ken, panel süresince sunulan,
tamamen bayat ekmekten üretilen ye-
mek ve tatlılar büyük beğeni topladı. 

Keçiören Belediyesi de, TMO tarafın-
dan yürütülen “Ekmek İsrafını Önle-
me” kampanyasına, “İsraf etme insaf
et” adlı kampanya ile destek verdi. Gı-
da Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
di Eker, ekmeğe hem İslam dininde
hem gelenek ve göreneklerde özel
önem verildiğini belirterek, “Hassas
olduğumuz ekmek israfına ‘dur’ de-
memiz gerekiyor.” dedi. 

Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Tam Buğday Ekmeği Paneli

TÜKÇEV Başkanı Aslan: “Ekmek olmadan sofra bezenmez.’ diyen Mevlana Hazretlerinin

diyarında, böylesine önemli bir konuda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.”  

Türkiye’de yıllık 1.5 milyar lira

tutarındaki ekmek israfının

önlenmesi halinde,  162 bin kişiye

bir yılda asgari ücret oranında

maaş, 460 bin öğrenciye aylık 280

lira burs verilmesi mümkün. 
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Sohbet

“Nimeti israf, bize yakışmıyor”

Bir yandan yetersiz beslenen yaklaşık 1 milyar kişi, diğer yanda israf

edilen gıdalar… Küresel ölçekte her geçen gün artan gıda israfına

çareler aranırken, önemli bir adım da TMO’dan geldi. Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan’ın kuvvetle destek verdiği “Ekmek İsrafını

Önleme Kampanyası” 17 Ocak’ta başlatıldı.

TMO Genel Müdürü Mesut Köse

G ünümüzde yaklaşık 1 milyar in-
san, yani her yedi kişiden biri

açlıkla mücadele ediyor. Diğer yandan
her yıl üretilen gıdaların 1,3 milyar
tonu, yani üçte biri ziyan oluyor.

Gıda israfının azaltılabilmesi, üretim-
den tüketime zinciri oluşturan bütün
halkalarda -çiftçi, perakendeci, tüke-
tici- duyarlılık oluşturulması ile
mümkün. BM Gıda ve Tarım Örgütü
FAO ve Çevre Programı (UNEP) ile
dünya çapında paydaşlarının başlattığı
“Düşün, Ye, Koru: Yemeğini Bırakma

- Think, Eat, Save: Reduce Your Fo-
odprint” kampanyasının amacı da gıda
israfının önüne geçebilmek. 

Ve Türkiye… Ülkemizde gıda israfı-
nın önemli kalemlerinden birisini
oluşturan ekmek israfına ilişkin araş-
tırmanın sonuçlarından yola çıkan
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 17
Ocak’ta “Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası” başlattı. TMO Genel
Müdürü Mesut Köse ile ekmek isra-
fını ve kampanyayı konuştuk. 

TMO’yu kampanyayı başlatmaya
yönelten gerçekler neler? 

Dünyamızda açlık ve yetersiz bes-
lenme nedeniyle hastalanan ve ha-

yatını kaybeden insanların ol-
duğu bilinen, acı bir gerçek.

Bunun yanı sıra dünya-
daki israf ve savur-
ganlık dikkate
alındığında, konu,
sadece insanların

yüreklerini burkan bir husus olmaktan
öte, devletlerin ve kurumların önlem
almasını gerektiren bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dünyada yaşa-
nan açlık ve israf tezatı, bizi ülkemiz
düzleminde bir araştırma yapmaya
sevk eden faktörlerden biridir. 

İsraf konusunda teşhisin doğru yapıl-
ması gerektiğinden hareketle; ülke-
mizde ekmeğin üretimi, tüketimi ve
tüketici alışkanlıkları gibi hususları
tespit etmek amacıyla Kurumumuz ta-
rafından “Türkiye’de Ekmek İsrafı
Araştırması” yaptırılmıştır. Konunun
etkin bir şekilde kamuoyu gündemine
taşınması gerektiği tespitimiz, bizi
toplum kesimlerinde farkındalık ya-
ratacak bir kampanyaya yöneltmiştir. 

Alanında neredeyse ülkemizdeki tek
çalışma olan Türkiye’de Ekmek İsrafı
Araştırması’na göre, Türkiye’de günde
1.486, yılda 542 bin ton; 250 gramlık
ekmeği baz alırsak adet cinsinden
günde 6 milyon, yılda 2 milyar adetten
fazla ekmek israf edilmektedir. Bir
günde israf edilen ekmeğin dağılımı;
fırınlarda 3 milyon (%51,4), hanelerde
2.3 milyon (%37,9), kurumlarda (lo-
kanta ve oteller, personel yemekha-
nesi, öğrenci yemekhanesi) 0.6 milyon
(%10,7) şeklindedir. Türkiye’de üre-
tilen ekmeğin %5,9’u israf edilirken,
israfın parasal karşılığı, ekmeğin kg fi-

“Başbakanımızın kıymetli destekleriyle güçlenen kampanyanın, kısa sürede

tüm yurtta sahiplenilmiş olması bize umut vermiştir. Bu da kampanyanın ne

kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermekte, güzel sonuçlara

ulaşacağımız inancını kuvvetlendirmektedir.”  

yatından (2,80 TL/kg) hareketle yılda
1.546 milyon TL civarındadır.

Esas olan; ekmeğin insan gıdası olarak
tüketilmesidir. Ekmek israfı; ekmeğin
insan gıdası olarak kullanılmaması,
çöpe atılması veya yem olarak hayvan-
lara verilmesi şeklinde tanımlanmak-
tadır. Toplumumuzda yaygın bir dav-
ranış biçimi olarak görülen bayatlamış
ekmeklerin hayvanlara verilmesi de is-
raf olarak değerlendirilmektedir. 

Ekmeği “nimet” sayan bizler bu
kadar ekmek israf ediyorsak, diğer
ülkelerde durum nedir? 

Ekmek, insanımızın “ekmek nimettir”
kabulü ile baş tacı yaptığı, aynı za-
manda; her öğün tüketilen ve besin
değeri ile de insan yaşamının vazge-
çilmezi olan müstesna bir gıda mad-
desidir. İnsanımızın kutsal kabul ettiği
bu nimetin israfı, bize yakışmamak-
tadır. Maalesef dünyada da gıda ve ek-
mek israfı önemli ekonomik ve çev-
resel kayıplara neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Sayın Başbakanımı-
zın kampanyanın başlangıç toplantı-
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sında ifade buyurdukları gibi, dünya
nüfusunun %12,5’ini oluşturan 870
milyon civarında insan yetersiz bes-
lenmekte, yaklaşık 10 milyon insan ise
açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle
hayatını kaybetmektedir. 

Diğer taraftan dünyada, 1 trilyon dolar
tutarında 1,3 milyar ton gıdanın bir
yılda israf edildiği tahmin edilmekte-
dir. FAO verilerine göre israf edilen
veya kayba uğrayan gıda miktarı,
dünya gıda üretiminin üçte birini
oluşturmaktadır. Bu miktarın dörtte
birinin bile önlenmesiyle yetersiz bes-
lenen 870 milyon insanın gıda ihtiyacı
karşılanabilecektir. 

Diğer ülkelere baktığımızda da israf
açısından üzücü bir durum söz konu-
sudur. 2010 yılı bulgularına göre;
AB’nin yıllık ekmek üretimi 32 mil-
yon ton, buna karşılık toplam tüketim
22,5 milyon tondur. Yani AB’de üre-
tilen ekmeğin yaklaşık %30’u israf
edilmektedir. AB’de her yıl yapılan 89
milyon ton gıda israfının parasal kar-
şılığı 14.1 milyar avrodur. İngiltere’de
2008 yılında satın alınan tüm gıda ve
içeceklerin %15’i, ekmeğin ise %32’si-
nin israf edildiği belirtilmektedir. İn-
giltere Atık ve Kaynaklar Eylem Prog-

ramı (WRAP) verilerine göre, 8.3 mil-
yon ton düzeyindeki gıda ve içecek is-
rafı ve kaybının 5.3 milyon tonu, ön-
lenebilir düzeydedir. 

ABD’de üretilen gıdanın %40’ı israf
edilmekte veya kayba uğramaktadır.
Kanada’da israf edilen gıdaların eko-
nomik karşılığı 27 milyar ABD dola-
rıdır. Gelişmiş ülkeler yılda yaklaşık
222 milyon ton yenebilir ürünü heba
etmektedir ki, bu miktar neredeyse
Sahraaltı Afrika ülkelerinin gıda üre-
timine karşılık gelmektedir. Gıda ka-
yıp ve israfının parasal karşılığı, geliş-
miş ülkelerde 680, gelişmekte olan
ülkelerde 310 milyar ABD dolarıdır.  

Ağır ekonomik bedelleri olan gıda is-
rafının, sağlık ve çevreyi ilgilendiren
olumsuz sonuçları da söz konusudur.
İsraf edilen gıda, küresel ısınmaya ne-
den olan sera gazı salınımının artma-
sına ve su israfına yol açmaktadır. Kı-
saca israf, tüm dünyanın sorunu.

Kampanyanın hedefleri neler?

Kampanyanın ana hedefi toplumsal
bilinç ve farkındalık oluşturarak, ek-
mek israfının önlenmesine katkı sağ-
lamaktır. Herkese ekmeği israf et-

meme olgusunun bilinçli bir alışkanlık
olarak kazandırılması, özellikle çocuk-
ların bu konuda eğitilmesiyle gelecek
nesillerin de israf etmeme duyarlılığını
göstermeleri amaçlanmaktadır. Kam-
panyamızın hedefini şekillendiren en
önemli faktör; araştırmaya katılanla-
rın, temel gıda olan ekmeğin israf edil-
mesinin hoş görülemez olduğunu be-
yan etmesi ve ekmek israfının kötü
niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten
kaynaklandığını ifade ederek, yetkili
kurumlar tarafından bilgilendirmeye
ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi ol-
muştur. Bu tespitin ışığında amacımız;
her haneye, her kuruma ulaşarak israfı
ülkemizin gündeminden çıkarmaktır. 

Bu nedenle içinde bayat ekmek kul-
lanılarak yapılabilecek yemek ve tatlı
tariflerinin yer aldığı, ekmeğin besin
değeri, ekmek alırken nelere dikkat
edilmesi gerektiği ve sağlıklı saklama
koşulları hususlarında bilgiler veren
“Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri” isimli
bir kitapçık hazırlanmıştır.

Ekmek israfının önlenmesiyle
ülke olarak kazancımız ne olacak?

Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal
karşılığı olan 1.546 milyon TL ile 500
km bölünmüş yol veya onlarca köprü
inşa edilebilmekte, 100 yataklı 80 has-
tane veya 16 derslikli 500 okul yapıla-
bilmektedir. Ekmek israfındaki yıllık
ekonomik kaybımız, dünya birincisi
olduğumuz un ihracatından 2011 yı-
lında elde ettiğimiz gelire eşdeğerdir. 

Bunun yanı sıra ekmeğin tarladan sof-
raya gelinceye kadar geçirdiği süreçte
heba olan; üreticinin, uncunun, fırın-
cının alın teridir, kullanılan sudur,
harcanan enerjidir, ekmekte tuzu olan
herkesin emeği ve katkısıdır.

Ocak 2012’de Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda
Kodeksi - Ekmek ve Çeşitleri Tebliği
ile asgari gramajın 250 gram olarak be-
lirlenmesi, ekmek israfının azaltılma-
sını olumlu yönde etkileyecektir.

Ekmek tüketiminde nelere dikkat
ediyorsunuz? 

Sayın Başbakanımızın “Beyaz ekmek
dönemini kapatıyoruz.” ifadesi üze-
rine, kurum yemekhanesinde beyaz
ekmek kaldırılmış ve tam buğday ek-
meği servisi başlatılmıştır. Ayrıca is-
rafın oluşmaması için ekmek dilimler
halinde servis edilmektedir. 

Bizim evde ekmek israfı olmaz. İhti-
yacımız kadar ekmek alıyoruz. Bayat-
layan ekmekleri tost ya da yumurtalı
ekmek yaparak tüketiyoruz. Daha da
bayatlamışsa blendırdan geçirip, galeta
ununa çeviriyoruz.

Ekmek israfını önlemede daha duyarlı
olmamız gerektiği açık. Teorik olarak
mümkün gözükse de pratikte çeşitli
nedenlerle sıfır israfa ulaşılamamak-
tadır. Bunlardan belki de en önemlisi;
alınan önlemlere rağmen tüketicinin
ekmeği israf edip etmeme hususunda
vicdanı ile baş başa kalıyor olmasıdır.

Ekmek israfını azaltmak için...

Evlerde;

• İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı, 

• Ekmek poşette, uzun süreli

saklanacaksa derin dondurucuda ve poşet

içerisinde saklanmalı, 

• Ekmek dilimlenerek tüketilmeli, 

• Bayatlayan ekmekler galeta unu veya

kurutulmuş ekmek içi şeklinde yemek,

pasta ve tatlı yapımında kullanılmalı. 

Toplu tüketim yapılan yerlerde;

• Hastane, okul ve askeri birlik

yemekhanelerinde ‘ekmek israfı önleme

planları’ hayata geçirilmeli, 

• Üretim talebe göre planlanmalı, 

• Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmeli, 

• Ekmekler fırında veya satış yerinde

uygun koşullarda saklanmalı, 

• Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmek

dilimlenmiş veya küçük yuvarlak ekmek

olarak verilmeli,

• Menüye göre ekmek siparişi verilmeli,

artan ekmekler sonraki günlerde

tüketilmek üzere menü düzenlemesi

yapılmalı,

• Self servis tezgahlarında ekmek baş

tarafta değil, yemeklerden sonra yer

almalı. 
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Çevre için  
TÜKÇEV-Sabancı Üniversitesi iş birliği
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) ile Sabancı Üniversitesi’nin

ortaklaşa düzenlediği “Ambalaj Atıkları Yönetimi, İzin-Lisans

Uygulamaları ve Elektronik Atıkların Yönetimi” konulu seminer,

Üniversite-STK iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturdu. 

T ÜKÇEV’in Avrupa İşletmeler
Ağı proje Yöneticisi Sabancı

Üniversitesi ile birlikte düzenlediği,
“Ambalaj Atıkları Yönetimi, İzin-Li-
sans Uygulamaları ve Elektronik Atık-
lar Yönetimi” konulu seminer, 4 Ni-
san’da Sabancı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. İki oturum halinde
düzenlenen seminere ambalajlı ürün
ile elektrikli ve elektronik cihaz piya-
saya süren çok sayıda işletme ve bu
işletmelere çevre konusunda danış-
manlık hizmeti veren çevre danışman-
lık firmalarının yetkilileri katıldı.

TÜKÇEV öncülüğünde düzenlenen

Ağustos 2012’de yenilenen “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile
getirilen düzenlemeler hakkında ay-
rıntılı bilgiler veren Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Hülya Çakır, işletmele-
rin geri kazanım yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmesi hususunda izlenmesi
gereken yöntemleri anlattı. Çakır, yö-
netmeliğin ambalaj atıklarının geri ka-
zanımı konusunda yükümlü kıldığı iş-
letmelerin yetkilendirilmiş kuruluşla
sözleşme imzalamalarının, kendileri
açısından en güvenilir tercih olacağı-
nın altını çizdi.

Sunumunda TÜKÇEV’in faaliyetleri
ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgi ve-
ren Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Endüstriyel İlişkiler Bölümü Yöneti-
cisi Şebnem Parlak ise  şöyle konuştu: 

“TÜKÇEV, Yetkilendirilmiş Kuruluş
olarak ‘Ambalaj Atıklarının Belgelen-
dirilmesi’ hizmeti kapsamında 1300

Piyasaya ambalajlı ürün sunan işletmeler ile çevre danışmanlık firmalarının ambalaj atıklarının geri kazanımı konusundaki

yükümlülükleri ile e-atıklar konusundaki uygulamalar, İstanbul’da düzenlenen seminerde katılımcılarla paylaşıldı.  

firmaya ulaştı ve bu firmaların 400 bin
tona yakın ambalaj atığının toplanması
ile ilgili sözleşme imzaladı. Ayrıca iş-
letmelerin yükümlülüğü arasında sa-
yılan bilinçlendirme faaliyetleri kap-
samında, 82 belediye ile iş birliği
yaparak 10 milyon nüfusa ulaştık.”

E-atıklar için çağrı

Sabancı Kültür Merkezi’ndeki semi-
nerin bir diğer konusu da, Haziran
ayında yürürlüğe girecek yönetmelik
hükmü ile toplama ve geri kazanım
faaliyetleri başlayacak olan elektrikli
eşyalar ve elektronik cihaz atıklarıydı. 

E-atıklarla ilgili uygulama konusunda
bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Özel Atıklar Şube Müdürü Şule
Yetkin, elektrikli eşya ve elektro-
nik cihaz üreticilerinin yüküm-
lülüklerine dikkat çekti. Yet-
kin, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından uygu-
lamaya konulan veri taba-
nına kayıt olunması için
çağrıda bulundu.

Elektrikli ve elektronik ci-
hazların geri dönüşüm
süreci hakkında konuşan
Exitcom Genel Müdürü
Murat Ilgar ise bu konuda
bilinçlendirme çalışmaları-
nın önemini vurguladı. Avru-
pa’daki bilinçlendirme çalışmaları
hakkında bilgi veren Ilgar, elek-
tronik cihaz satan satış noktaları
ile yaptıkları iş birliğine dair ör-
nekler sundu. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Cem Ferda Tuncer

Ambalaj Atıkları Yönetimi Semineri  

de, Çevre Kanunu uyarınca alınması
gereken izin, lisans, yönetmelik ve uy-
gulamaları hakkında bilgi verdi, çevre
görevlilerinin sorumlulukları konu-
sunda hatırlatmalarda bulundu.

Seminerin konuşmacı ve katılımcıları;
sektörün bilgilenmesine yardımcı ol-

seminerde; ambalaj atıkları yönetimi
ve uygulamaları konularında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan Hülya Çakır
ve Aylin Çiçek, elektrikli ve elektronik
atıklar konusunda Özel Atıklar Şube
Müdürü Şule Yetkin ve Exitcom Ge-
nel Müdürü Murat Ilgar, çevre izin-
lisans uygulamaları konularında ise
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
Cem Ferda Tuncer ile TÜKÇEV’den
Şebnem Parlak bilgiler verdi. İşletme-
ler ve çevre danışmanlık firmalarının
yükümlülüklerinin aktarıldığı semi-
ner, katılımcılara kamu kurum ve ku-
ruluşlarının yetkililerinden bilgi alma
imkanı da sağladı.

mak üzere işletmeler ile kamu kurum
ve kuruluşlarını başarılı bir organizas-
yon ile buluşturan TÜKÇEV’e teşek-
kürlerini dile getirdiler. TÜKÇEV
yetkilileri de konuşmacılara, günün
anısına ambalaj ve elektronik atıklar-
dan biblo ve kendilerine adına dikilen
ağaçların sertifikalarını armağan ettiler.     
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Hava kirliliği yeniden tırmanışta…

Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Raporu 2012’ye göre, 33 ilde

hava kirliliği, 23 ilde atıklar, 22 ilde su kirliliği en önemli çevre

sorunları. Hatay’da toprak, Eskişehir’de gürültü kirliliği, Burdur’da

doğal çevre tahribatı birinci sırada… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

toplam 1.5 milyar TL’lik yatırımı, 17 Ocak’ta hizmete aldı. 

A rtan nüfus ve enerji kullanımı,
kentsel yaşam alanları üzerinde

baskı yaratıyor. Su kullanımı ve atıksu
oluşumu, hava kirletici kaynakları ve
yoğunluğu, atık çeşitliliği ve miktarları
artarken; doğal kaynak ve arazi kulla-
nımının olumsuz yansımaları da alıcı
ortam olarak nitelendirilen hava, su
ve toprak kalitesinde ortaya çıkıyor.

Çevre sorunlarının çözümünde önce-
liklerin belirlenmesi çok önemli. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın iki yılda
bir yayınladığı “Türkiye Çevre Sorun-
ları ve Öncelikleri Envanteri Değer-
lendirme Raporu”nun sonuncusu,
2009-2010 yılı verileriyle hazırlanan
2012 Raporu oldu. 

Rapor; 33 ilde hava kirliliğinin, 23 ilde
atıkların, 22 ilde su kirliliğinin birinci
öncelikli sorun olduğunu gösterirken,
Hatay’da toprak kirliliği, Eskişehir’de
gürültü kirliliği, Burdur’da ise doğal
çevrenin tahribatı öncelikli sorun ola-
rak belirlendi. Rapora göre, illerin bi-
rinci öncelikli çevre sorunları şöyle: 

Hava kirliliği: Adana, Adıyaman, Af-
yonkarahisar, Aksaray, Ankara, Arda-
han, Bartın, Bayburt, Bitlis, Çorum,
Denizli, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Iğ-
dır, Isparta, Kahramanmaraş, Kara-
bük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale,
Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mani-
sa, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sivas,
Tokat, Yalova, Zonguldak.

Atıklar: Ağrı, Antalya, Bolu, Diyar-
bakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gi-
resun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir,
Kayseri, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Or-
du, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak,
Trabzon, Tunceli, Uşak. 

Su kirliliği: Amasya, Artvin, Aydın,
Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl,
Bursa, Çanakkale, Çankırı, İstanbul,
Karaman, Kırklareli, Malatya, Mersin,
Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Tekir-
dağ, Van, Yozgat.

Toprak Kirliliği: Hatay 

Gürültü kirliliği: Eskişehir

Doğal çevrenin tahribatı: Burdur

Özellikle kış aylarında ısıtmada doğal-
gaz kullanımının yaygınlaşması ile
birlikte azaldığı düşünülen hava kirli-
liği; 33 ilde birinci, 15 ilde ikinci, 21
ilde ise üçüncü öncelikli olmak üzere
69 ilimizde sorun olmayı sürdürüyor.
22 ilde birinci, 36 ilde ikinci, 15 ilde

üçüncü öncelikli sorun olmak üzere
73 ilimizde su kirliliği yaşanıyor.
Atıklar ise 23 ilde birinci, 20 ilde ikin-
ci, 27 ilde üçüncü öncelikli olmak
üzere 70 ilimizde sorun teşkil ediyor. 

Gürültü kirliliği Eskişehir için birinci,
Adana ve Diyarbakır için ikinci, Aksa-
ray, Antalya ve Denizli için ise üçüncü
öncelikli sorun olarak belirlendi. Bur-
dur’da birinci öncelikli sorun olan do-
ğal çevrenin tahribatı, Kırklareli ve
Muğla için ikinci, Bilecik, Diyarbakır
ve Tunceli için ise üçüncü öncelikli
sorun. Erozyon, hiçbir ilimizde birin-
ci öncelikli sorun değil. Ancak Sivas
ve Iğdır’da ikinci, Kayseri, Muş, Rize,
Samsun ve Bayburt’ta ise üçüncü ön-
celikli sorun olarak ortaya çıkıyor. 

Hava kirliliği öncelik alıyor

Hava ve su kirliliği ile atıklar, öncelikli
sorunlar sıralamasında başı çekerken,
çalışmanın yapıldığı 1999-2001, 2002-
2004, 2005-2006, 2007-2008 ve 2009-
2010 dönemlerine ilişkin veriler, çar-
pıcı sonuçlar ortaya koydu. Hava

kirliliğinin birinci öncelikli sorun ol-
duğu illerin sayısı ilk dört dönemde
azalma eğiliminde iken, 2009-2010
döneminde yeniden artışa geçti. Buna
karşılık, ilk dört dönemde artış eğili-
mindeki su kirliliği ve atıkların birinci
öncelikli sorun olduğu illerin sayısı,
son dönemde azaldı.

Hava kirliliği gerçeği, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
CHP Kocaeli milletvekili Mehmet
Hilal Kaplan’ın soru önergesine ver-
diği yanıtta da ortaya çıktı. Buna göre,
28 ilde kükürtdioksit, 21 ilde ise par-
tikül madde açısından hava kalitesi
düştü. Türkiye genelinde 2010 yılında
63.5 milyon TL, 2011 yılında 56.4
milyon TL, geçen yıl ise 30.8 milyon
TL çevre kirliliği cezası kesildi. En

çok cezanın ödendiği Tekirdağ’ı, Ko-
caeli, İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer
23 il takip etti. Bitlis, Kilis, Muş, Siirt
ve Zonguldak’ta ise ceza kesilmedi. 

Hava kalitesinin azalması, soluduğu-
muz havada oksijenin azaldığı, dolayı-
sıyla yeterince oksijen
soluyamadığımız anlamına geliyor.
Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerin-
deki olumsuz etkileri, ilk başlarda
yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle
kendini gösterse de uzun vadede so-
lunum yolları enfeksiyonuna, kalp
hastalıkları ve karaciğer kanserine ne-
den oluyor. 

Yine rapora göre, hava kirliliği oluşu-
munda 56 ilde evsel ısınma, 7 ilde
meteorolojik faktörler, 6 ilde sanayi, 6

Hava kalitesinin düşmesi, soluduğumuz havada oksijenin azaldığı,

dolayısıyla yeterince oksijen soluyamadığımız anlamına geliyor. 

Çevre Sorunları ve Öncelikleri Raporu 2012
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“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Nok-
tasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik” kapsamında, kirlenmiş
veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile
sektörler tespit edilerek, “Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sis-
temi” ile kayıt altına alınacak. Kirlen-
miş sahalar, kirlilik şüphesi olan saha-
lar ve temizlenen sahaların coğrafi
verileri; faaliyet sahipleri, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı taşra teşkilatları ve
vatandaşların sahipsiz saha bildirimleri
ile toplanarak Türkiye’nin Toprak Kir-
liliği Haritası oluşturulacak. Böylece,
kirlenmiş sahalarla ilgili envanter bil-
gilerinin sistematik yapılanmayla mu-
hafazası, güncellenmesi, sürdürülebi-
lirliği ve gerektiğinde bilgilere hızlı
erişim sağlanması amaçlanıyor. 

Faaliyet sahiplerinin Noktasal Kay-
naklı Kirlenmiş Sahalar Bilgi Siste-
mi’ne girişleri, Yönetmeliğin bütün
maddelerinin yürürlüğe gireceği tarih
olan 8 Haziran 2013’ten itibaren zo-
runlu olacak. Tespit edilen kirlenmiş
sahalar, Bakanlıkça lisanslandırılmış
firmalar tarafından temizlenecek. 

Çevre için 1,5 milyar TL yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre
kirliliğinin önlenmesi için yerel yö-
netimlere yaptığı yardımlar da dahil
toplam 1.5 milyar TL’ye mal olan ya-
tırımları ise 17 Ocak’ta düzenlenen
törenle hizmete aldı. 

ilde topografya, 4 ilde trafik yoğunlu-
ğunun etkili olduğu belirlendi. 

Sularımızın kirlenmesine ise en fazla
arıtılmadan bırakılan evsel atık sular
neden oluyor. Zirai faaliyetler, düzen-
siz atılan evsel katı atıklar ve sanayi
atıkları da kirlilik nedeni. Evsel atık
sular, yerleşim yerlerinde atık suların
arıtılmaması, kanalizasyon şebekesi-
nin olmaması veya yetersizliği nede-
niyle kirliliğe yol açıyor. 

Katı Atıkların oluşturduğu sorunların
en temel nedeni vahşi  (düzensiz) de-
polama. Evsel katı atıkların vahşi de-
polanması sonucu oluşan başlıca
sorun, yayılan koku. Bunu sırasıyla
toprak kirliliği, yüzey ve yeraltı sula-
rının kirlenmesi, estetik görüntünün
bozulması ve doğal hayata olumsuz
etkisi takip ediyor.

Rapor, “Ne yapılmalı?” sorusuna ya-
nıtlar da içeriyor. Hava kirliliğine çö-
züm için kalitesiz yakıt kullanımın
önüne geçilmesi, çevre dostu yakıtla-
rın ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımının özendirilmesi; su
kirliliğine yol açan evsel atıksular, zirai
faaliyetlerde kullanılan kimyasallar,
sulamadan dönen drenaj suları, sanayi
atıkları ve evsel katı atıkların uygun
arıtma teknolojileri kullanılarak çev-
reye zararsız hale getirilmesi gereki-
yor. Katı atık düzenli depolama
alanlarının ve belediyelerin farkında-
lığının artırılması da şart.

Toprak kirliliği haritası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türki-
ye’nin Toprak Kirliliği Haritası’nın çı-
kartılması için de çalışma başlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla Ankara Arena Spor Salo-
nu’nda yapılan toplu açılış töreninde,
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-
ğü’nce 311 belediye ve 21 il özel ida-
resine 60 milyon TL değerinde 332
çöp toplama, 2 vidanjör, 55 mobil çev-
re denetim aracı olmak üzere toplam
389 temizlik ve hizmet aracı dağıtıldı.
365 tesis ve diğer yatırımların hizmete
sunulmasının yanı sıra 212 atık su
arıtma tesisinin enerji sarfiyatı gideri-
nin 27 milyon liralık kısmı ödendi.
100 belediye ve 1 organize sanayi böl-
gesinin atık su arıtma tesisi ve kanali-
zasyon şebekesi için 55 milyon lira,
2.200 belediyenin altyapı ve kanalizas-
yonu için 324 milyon lira hibe yardı-
mında bulunuldu.

İller Bankası’nca 629 milyon TL’ye ta-
mamlanan 211 kanalizasyon şebekesi,
atık su arıtma ve derin deniz deşarjı
tesisi, ayrıca İstanbul, Kocaeli, Bursa,
Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik,
Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklare-
li'nde toplam 39 hava kalitesi ölçüm
istasyonu açıldı. Törende 5 katı atık
düzenli depolama tesisi, tehlikeli ve
tehlikesiz atık geri kazanım, tehlikeli
atık ara depolama, metan gazından
enerji elde edilmesi, ambalaj atıkları
geri dönüşüm tesisiyle Adana, Elazığ,
Kastamonu, Manisa, Mersin, Yozgat'ta
6 tıbbi atık sterilizasyon tesisi de hiz-
mete sunuldu.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Çöpleri-
miz yüzde 60 oranında modern tesis-
lerde ve düzenli şekilde depolanıp
bertaraf ediliyor. Sayıları 956’ya ulaşan
geri kazanım tesisleriyle ülke ekono-
misine yıllık 1 milyar lira katma değer
sağlar hale geldik.” dedi. 

Gelecek nesillerin emaneti olan tabiatı
en iyi şekilde muhafaza etmeyi bir so-
rumluluk olarak gördüklerini belirten
Başbakan Erdoğan da, şehirlerin altya-
pısını başta sona ele aldıklarını, içme
ve atık su sorunlarının kökten çözül-
düğünü ve bugün nüfusun %72’sine
atık su arıtma hizmeti verildiğini söy-
ledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“2003 yılında sadece 15 olan katı atık
düzenli depolama sayısı bugün 68’e
ulaştı. Bu tesislerle 879 belediyede 44
milyon kişiye hizmet veriyoruz. İnşal-
lah 2023 yılında belediye sınırlarında
yaşayan tüm vatandaşlarımız katı atık
hizmeti alabilecek. Denizlerdeki kir-
liliği 208 istasyonla ölçüyor, 81 ilde
122 noktada hava kalitesi ölçümü ya-
pıyoruz. Enerji kimlik belgesi uygula-
ması ile 32 bini yeni bina olmak üzere
toplam 34 bin 270 binaya enerji kim-
lik belgesi düzenledik. Yeni binalar
enerji tüketiminde eski binalara göre
yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Böylece ül-
kemizde enerji kaybını yüzde 16 azalt-
mayı hedefliyoruz.”

Hava kirliliğine çözüm için; kalitesiz

yakıt kullanımın önüne geçilmesi,

çevre dostu yakıtların ve

yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanımının özendirilmesi

gerekiyor. 

Başbakan Erdoğan’ın belediyeleri temsilen 13 belediye başkanına çevre temizlik ve denetim araçlarının anahtarlarını teslim ettiği

törende, uzaktan bağlantı yoluyla çeşitli illerdeki katı atık bertaraf tesisleri ve atık su arıtma tesisleri de hizmete açıldı.  



14. İnşaatlarda her türlü yalıtımın
mevzuat ile zorunlu kılınması, 

15. Alternatif enerji kullanımları teşvik
edilerek, yeşil bina konseptinin zo-
runlu haline getirilmesi,

16. Kültürel, spor ve sağlık alanlarının
yer aldığı mekânlar yapılması, 

17. Yapılar inşa edilirken hava kori-
dorlarının açık tutulması, 

18. Ve bunların sürdürülebilir olma-
sını sağlayacak mevzuatın gözden ge-
çirilmesi, göz önünde tutulmalıdır. 
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Konuk Yazar

T ürkiye genelinde başlatılan
Kentsel Dönüşüm, şehirlerin

yaşam mücadelesidir; yaşlanmış kent-
lerin kabuklarını kırarak, hayata en-
tegre olmasıdır. Geçit vermeyen so-
kakların, ısıtılamayan yalıtımsız
konutların, engellerle dolu, altyapısı
olmayan şehirlerin, afet korkusuyla
yaşanılan evlerin modern bir yaşam
alanı halini almasıdır. 

Amacı; yaşam standartlarının
iyileştirilmesi, yaşam hakkının
korunması ve ülkenin gelişmiş
ülkeler düzeyine taşınması olan
uygulama, şehirler için cerrahi
müdahale gibidir. Ulaşım ağı yetersiz,
depreme ve diğer doğal afetlere karşı
dayanıksız, çevre koruma ve enerji ve-
rimliliğinden uzak, özürlü vatandaş-
ların ulaşabilirliğini sağlayamayan,
sosyal ve teknik altyapı yoksunu şe-
hirler, hasta bir bireyden farksızdır.
Şehirler, kentsel sorunlara zamanında
müdahale edilmemesi durumunda ba-
kımsız, döküntü ve harabe alanlara
dönüşerek, yaşamsal özelliklerini yi-
tirmektedirler. Kentsel dönüşüm, ge-
cekondulaşma ve çarpık yapılaşmaya
çözüm üreterek, çağdaş şehir olma yo-

Kentsel Dönüşüm ve Çevre 

Aynur Acar - Marmara Belediyeler Birliği 
Çevre Yönetim Merkezi Direktörü 

lunda uygulanan bir reform; modern
ve güvenli yaşam alanlarının oluştu-
rulması, ulaşılabilir ve engelsiz kentler
inşa edilmesi, sağlıklı ve güvenilir alt
yapı imkânı sunulması, otopark ve ye-
şil alan ihtiyacının karşılanması ve
modern şehirler kurulması için
önemli bir fırsattır. Uygulamadan iyi
sonuçlar alınması için toplumun
doğru bilgilendirilmesi büyük önem

taşımakta; taraflara büyük so-
rumluluk düşmektedir.

Türkiye için yeni bir uygulama
olan kentsel dönüşüm çalışma-

ları, şehirlerin problemlerinin çö-
zümüne katkı sağlayacağı gibi, müte-
ahhitlik, mühendislik, planlama, değer
tespit, çevre yönetimi danışmanlığı vb.
konularda istihdam yaratacak, ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Belediyelerin hazırlaya-
cağı “Kentsel Dönüşüm
Eylem Planları” da, işle-
rini hem kolaylaştı-
racak hem de
hızlandıracaktır.
Yerel yönetim-
ler, kamu,
STK’lar, mülki-

4. Atık Getirme Merkezleri kurularak
atıkların kaynağında ayrı toplanması, 

5. Organik atıkların yeşil alanlarda tek-
rar kullanılmak üzere kompost yapı-
larak geri dönüşümünün sağlanması,

6. Atıksu arıtma alt yapısı kurularak
geri dönüşümünün sağlanması,

7. Yağmur suyu toplama alt yapısı
oluşturularak, yeşil alanlarda kullanı-
mının sağlanması,

8. Doğal afetlere, özellikle depreme
karşı önlemler alınması, 

9. Afet halinde mobil hastane ve yaşam
alanlarında kullanılmak üzere yeşil

Şehirler de insanlar gibidir. Bizimle doğar, gelişir ve yaşlanırlar.

Sokağında buluşur, köşe başında aşık oluruz. Sırdaşımız,

anılarımız, arkadaşımızdır kentlerimiz. Beton ve taştan

görünürler ama sinemalarıyla, okullarıyla, parklarıyla,

sokaklarıyla ve bizlerle şenlenirler. Biz değişiriz, ama onlar hiç

değişmesin, yıpranmasın isteriz.

alanlara yer altı su tankları konulması, 

10. Binalarda gri su kullanımının zo-
runlu olması, mutfak ve lavabo atık
sularının arıtılarak rezervuarlarda tek-
rar kullanılmasının sağlanması,

11. Kaçakları önleyecek kaliteli tesisat
alt yapısının zorunlu koşulması,

12. Su kirliliğini azaltan alt yapı mal-
zemelerinin kullanılması, 

13. Binalarda mantolama, tasarruflu
kalorifer sistemleri kullanımının şart
koşulması,

yet sahipleri ve özel sektör iş birliği
ile yürütülen kentsel dönüşüm kap-
samında 6,5 milyon konutun yıkılıp
yeniden inşası  hedeflenmektedir.
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çev-
rede yaşama hakkına sahiptir.” diye
başlayan Anayasamızın 56. Madde-
si’nden yola çıkarak vurgulamamız ge-
reken, yeni yapıların ve çevrenin in-
sanca yaşama hakkı sağlaması
olmalıdır. Enerjide %80 dışa bağımlı
bir ülke olarak kentsel dönüşüm alan-
larındaki imar planı ve projelerde; 

1. Kaldırımlar yenilenerek engellilerin
ulaşabilir olmasının sağlanması,

2. Bisiklet yolları teşvik edilerek kar-
bon salınımının azaltılması, 

3. Yapılarda başta ambalaj atıkları
olmak üzere her türlü geri dönü-
şümün teşvik edilmesi,
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Gündem

Geri dönüşüm
Haziran’da başlıyor 
Ülkemizde geri dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sektörler

arasına elektrikli eşyalar ve elektronik sektörü de katılıyor.

Haziran’dan itibaren firmalar en az sattıkları ürünün yarısı kadar eski

ürün toplamak zorunda kalacaklar. 

E lektrikli ve elektronik atıkların
oluşumunun ve bertaraf edile-

cek atık miktarının azaltılması için ye-
niden kullanım, geri dönüşüm, geri
kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin
esasları da düzenleyen Atık Elek-
trikli ve Elektronik Eşyaların
(AEEE) Kontrolü Yönetme-
liği’nin atıkların geri dönü-
şümü ve geri kazanımına
ilişkin hükümleri, Haziran
2013’te yürürlüğe girecek. 

Türkiye’de geçen yıl 11 milyon adet
cep telefonu, 2.5 milyon adet bilgisa-
yar ve 2.5 milyon adet de buzdolabı
satıldı. Üretici firmalar, yetkilendiril-
miş kuruluşlar ve belediyelerin yü-
kümlülüklerinin belirlendiği yönet-
melik ile firmalara, sattıkları ürünlerin
yarısına kadar piyasadaki eski ürünleri
toplama zorunluluğu getiriliyor. Be-
lediyeler ise nüfus büyüklüklerine

işleme tesisleriyle karşılayacağı her bir
eşya için geri dönüşüm ve geri kaza-
nım miktarları da belirlendi. 

Yönetmelikle, piyasaya sürecekleri
Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE)
için kayıt sistemine başvurmak ve kod
numarası almakla yükümlü tutulan
üreticilere yönelik EEE Üretici Kayıt
Sistemi uygulaması kullanıma açıldı.
E-atıkların üretici sorumluluğu kap-
samında yönetiminin sağlanması için
üreticiler tarafından oluşturulacak yet-
kilendirilmiş kuruluşlar ve koordinas-
yon merkezine ilişkin usul ve esasları
içeren “Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetki-
lendirilmiş Kuruluş ve Koordinasyon
Merkezinin Oluşturulmasına İlişkin
Tebliğ Taslağı” da hazırlandı. 

Buna göre, üreticiler; yönetmelikten
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla kâr amacı gütme-
yen yetkilendirilmiş kuruluşlar oluş-
turabilecekler. Üreticilerin yetki al-
mak istedikleri elektrikli ve elektronik
eşya grubunda piyasaya sürdükleri
toplam miktarın ağırlık cinsinden pa-
zar payının en az %5’ini sağlamaları
gerekecek. Yetkilendirilmiş kuruluşun

Çevre ve geri dönüşüm konusunda önemli projelere imza atan TÜKÇEV, Haziran’da

uygulamaya geçilecek elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda da toplumda bilinç

arttırmayı hedefliyor.   

pazar payını sağlayamaması ya da yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde en fazla bir yıla kadar süre ve-
rilecek. Sürenin sonunda yükümlü-
lükler yerine getirilmemiş ise Bakanlık
yetkiyi iptal edecek. 

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve/veya
kuruluş yapısına girmeyen üreticiler
bir araya gelerek koordinasyon mer-
kezi kuracaklar. Üreticiler, koordinas-
yon merkezine üye olmadan piyasaya
elektrikli ve elektronik eşya süreme-
yecek. Merkezin faaliyetlerine üretici
temsilcileri, yetkilendirilmiş kuruluş
yöneticileri, bakanlık temsilcileri, atık
sektör temsilcileri ve tüketici dernek-
lerinden yetkililerin yer alacağı Da-
nışma Kurulu destek verecek. Koor-
dinasyon merkezi tarafından her yıl
Şubat ayı sonuna kadar EEE ürün
gruplarının her biri için atık yönetim
maliyeti hesaplanarak, yayınlanacak.
Toplama hedeflerine birinci yıl ulaşı-
lamaması durumunda, üreticilerin ge-
rekçeleri bakanlıkça makul bulunursa,

E-atıklar 

ulaşılan toplama oranı bir defaya mah-
sus olmak üzere kabul edilebilecek.
Ancak üreticilerin veya yetkilendiril-
miş kuruluşların takip eden ilk yılda
sağlamaları gereken toplama hedefle-
rine ilaveten eksik kalan miktarı  %10
fazlasıyla toplamaları zorunlu olacak.

Tükçev’den Exitcom’a ziyaret 

TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Bö-
lümü Yöneticisi Şebnem Parlak ile
Endüstriyel İlişkiler Uzmanları Nur
Merdan ve Mahmut Bacacı, elektro-
nik atıklar konusunda büyük aşama
kaydeden Exitcom Firması’nın Genel
Müdürü Murat Ilgar’ı ziyaret ederek
çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
Çevrenin kirlenmesine ne-
den olan atıkların, geli-
şen teknoloji ile bir-
likte çeşitlendiğine
dikkat çeken Parlak,
“Bunun en açık yan-
sıması da, son yıllarda
ciddi bir sorun haline
gelen e-atık olayıdır.

Gelinen noktada ülkemiz de milyon-
larca tondan oluşan elektronik atık
çöplüğüne dönmüştür. İşte bu ne-
denle uzmanlaşmış firmaları ziyaret
ederek, bilgi ediniyoruz” dedi.

Exıtcom Genel Müdürü Murat Ilgar
ise TÜKÇEV gibi önemli bir çevre
vakfının, e-atık konusunda da faali-
yette bulunmak istemesini hem sektör
hem de Türkiye’nin geleceği açısından
çok önemli bulduğunu söyledi. 

göre 1 Mayıs 2013-1 Ocak 2018 ta-
rihleri arasında kademeli olarak ge-
tirme merkezi oluşturarak, AEEE top-
lamaya başlayacaklar.  

Uygulama sayesinde insanlar, eski ve
kullanmadıkları buzdolabı, te-

levizyon, çamaşır makinesi,
cep telefonu, bilgisayar gibi
ürünlerden kurtulurken,
firmalar da yönetmeliğin zo-

runlu kıldığı geri alım kota-
sını tamamlayabilecekler. 

2013-2018 yıllarının planlandığı yö-
netmeliğin “Toplama hedefleri” baş-
lıklı 15. maddesine göre, üreticiler, be-
lirlenen programa uygun olarak evsel
AEEE toplama hedeflerine ulaşılma-
sını sağlayacaklar. Elektrikli ve elek-
tronik eşyalar, yönetmelikte belirlenen
ayrı gruplar halinde toplanacak. Yö-
netmelikte üretici firmaların, lisanslı
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Nilüfer’de Geri Kazanım
Nilüfer, Bursa’nın nüfus artış hızı en yüksek yerleşim yeri. İlçe nüfusu

bir yılda %7,23 artarak 2012 yılında 339.667’ye ulaştı. Nilüfer

Belediyesi, bu hızlı nüfus eğrisini dikkate alarak, atıkların geri

kazanımı konusunda hızlı ve dinamik çözümler geliştiriyor. 

N üfus artışı, yükselen hayat stan-
dardı ile değişen tüketim alış-

kanlıkları, ambalajlı ürün satışındaki
artış ile birlikte katı atık kompozis-
yonu da değişiyor. Bu değişim; katı
atıkların ağırlıkça ortalama %30’unu,
hacimce %50’sini oluşturan ambalaj
atıklarının artması ile sonuçlanıyor.
Pek çok ürünün kağıt, metal, cam
ve plastik ambalaj malzemesi
içinde satışa sunulduğu dikkate
alındığında, atıkların ayrı top-
lanarak ekonomiye tekrar ka-
zandırılması, katı atık yöneti-
minde önemli bir adımı
oluşturuyor.  Sağlıklı ve sürdürülebilir
bir atık yönetim sistemi, ambalaj atık-
larının diğer atıklarla karışmadan kay-
nağında ayrı toplanması ve organize bir
yapıda geri kazanım sürecinin gerçek-
leştirilmesini gerektiriyor. Geri kaza-
nım; kullanım dışı kalan geri dönüş-
türülebilir atıkların çeşitli yöntemler
ile ham madde olarak tekrar imalat sü-
reçlerine kazandırılmasının yanı sıra
çevre kirliliğinin engellenmesi açısın-
dan da önemli. Geri kazanımın ilk
adımı ise kaynakta ayrı toplama.

Doğal kaynakların sonsuz olmadığı,
dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir
gün tükeneceği aşikar. Nilüfer Bele-

diyesi bu gerçekten hareketle,
1995’den bu yana kaynak israfını ön-
lemek için atıkların geri dönüştürül-
mesi ve tekrar kullanılması amacıyla
geri kazanılabilir malzemelerin top-
lanması hizmetini sürdürüyor. Aradan
geçen 18 yılda toplama tonajı grafiğin-
de ve bilinç düzeyinde hızlı bir yük-

selme dikkat çekiyor. 1995 yılında
70.000 kg geri kazanım mater-

yali toplanırken, 2012 yılında
yönetmelik değişikliği ile
ekonomik kaynak konusun-

da oluşan kaosa rağmen
8.786.000 kg atık toplandı. 

Ambalaj atıkları Nilüfer Beledi-
yesi sınırları içindeki okullar,
üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları, hastaneler, oteller,
sağlık kuruluşları, spor komp-
leksleri, marketler, satış noktaları,
iş ve alışveriş merkezleri gibi alanlar-
da biriktirme noktaları ve konteynır-
lar; toplama sisteminin %80’ini
oluşturan apartman, site yönetimleri
ve hanelerde ise poşetle toplanıyor. 

Okullarda, kaynakta ayrı toplama ko-
nusunda öğrencilerin bilinçlenmesine
görsel olarak da katkı amacıyla Avru-
pa’dan örnek alınarak geliştirilen dört

ayrı renkteki kumbaralar kullanılıyor.
Mavi renkli kumbaralarda kağıt, yeşil
kumbaralarda plastik, beyaz kumbara-
larda cam, sarı renkli kumbaralarda ise
metal atıklar toplanıyor. Nilüfer Bele-
diyesi, toplama tonajının fazla olduğu
ve vatandaşa direkt hizmet verilmesi
nedeniyle tercih edilen evlerde kapı-
dan kapıya toplama hizmeti kapsa-
mında, mavi renkli geri kazanım
poşetleri ve geri dönüşüm iç mekan
kutularını halka ücretsiz dağıtıyor.

Nilüfer’de atık miktarını en aza indir-
mek ve doğru atık yönetimi için bilgi-
lendirme çalışmaları da yapılıyor.
Konutlara yönelik kapıdan birebir eği-
tim; okullara toplu eğitim seminerleri
ile bilinçlendirme; işyerleri, kamu ku-
rumları, sanayi vb. yerlere bağlı bu-
lundukları kurumlar aracılığıyla
bilgilendirme toplantıları yapılıyor.
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları;

eğitici filmler, tanıtım broşürleri, afiş-
ler, iç mekan kutusu, geri kazanım po-
şeti, toplu eğitimler, tiyatro gösterileri
ve yarışmalar gibi etkinlikler ile de-
vam ediyor. 1995-2000 yılları arasında
tüm ilçe nüfusuna eğitim verilmesin-
den sonra da devam eden eğitimler
kapsamında, geçen yıl 21.087 kişiye
bilgilendirme yapıldı. Ambalaj atığı-
nın oluştuğu yerleri, ambalaj atıklarını
oluştuğu noktada belediyenin toplama
sistemine bedelsiz vermekle yükümlü
kılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği, atıkların toplanmasını
vatandaşlık görevi haline getirmiş bu-
lunuyor. Nilüfer Belediyesi, ambalaj
atıklarının toplanması ile ekonomik
getiriden ziyade; 

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Ha-
mitler Kent Katı Atık sahasının ömrü-
nün uzamasını,

• Yer altı kaynaklarının daha verimli
kullanılmasını, enerji tasarrufuna kat-
kıda bulunmayı, 

• Değerlerimize ve toprağımıza sahip
çıkılmasını, yeşil alanların korunma-
sını, doğal güzelliklerin daha uzun
ömürlü olmasını,

• Atık miktarını azaltarak atık işleti-
minde kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Çevrenin korunması ve atıkların eko-
nomiye geri kazandırılmasında sağla-
nan başarıda en büyük pay sahibi,
Nilüfer halkı. Nilüfer Belediyesi bu
bilinçle ilçe sakinlerine duyarlılıkları
dolayısıyla teşekkür ederken, ilçenin
çevreci kent kimliğini sürdürme yo-
lunda adımlar atılmaya devam edile-
ceği sözünü de veriyor.  

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 3 dönemdir çevre konularında gösterdiği hassasiyet temel alınarak

yürütülen çalışmalarda amaç; yine Bozbey’in deyimiyle, “Yaşanabilir bir gelecek umudunu artırmak…” 

Bursa’nın genç ilçesi
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TÜKÇEV’den

A mbalaj atıkları konusunda yet-
kilendirilmiş kuruluş olan

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) İktisadi İşletmesi, kurul-
duğu yıldan bugüne bütün faa-
liyetlerinde hızla yükselen bir
grafik çizmiştir. 

Ambalajlı ürün piyasaya sü-
ren firmalar adına almış oldu-
ğumuz yükümlülükler ile ilgili
verileri incelediğimizde, 2011 yılında

Kayıt dışı firmalar 
yükümlülüklerini de bilmiyor

Şebnem Parlak - TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Bölüm Yöneticisi 

430 olan piyasaya süren firma sayısı
bu yıl 1.200’e yükseldi. Üstlendiğimiz
ambalaj yükümlülüğü ise geçen yıl
gerçekleşen 148.257 tondan 2012 yı-

lında ikiye katlanarak 350.000
tona ulaşmış durumda. 

TÜKÇEV İktisadi İşletmesi
olarak 2012 yılında ambalaj pi-

yasaya süren firmalardan almış
olduğumuz yükümlülüğün yüzde

63’ünü Marmara Bölgesi oluşturmak-
tadır. Marmara’yı yüzde 19 ile İç Ana-
dolu, yüzde 9 ile Ege, % 2 ile Akdeniz
Bölgesi izlerken, geriye kalan yüzde

TOBB sistemine kayıtlı 70.000 iş-
letme bulunmaktadır ve bunların sa-
dece 16.414’ü Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Ambalaj Yazılım Portalı’na
kayıtlıdır. Yetkilendirilmiş kuruluş ile
yükümlülüklerini yerine getiren firma
sayısı ise yaklaşık 2.500’dür. Dolayı-
sıyla Bakanlığın Ambalaj Yazılım Por-
talı’na kayıtlı diğer 13.914 firmanın
yanı sıra sisteme kayıtlarını yaptırma-
mış binlerce firma halen yükümlülük-
lerini yerine getirmemektedir.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak kayıt
dışı firmaların bilgilendirilmesi ve bi-
linçlendirilmesi yoluyla yükümlülük-
lerin yerine getirilmesi için çalışmalar
yürütmek de yükümlülüklerimiz ara-
sında bulunmaktadır. Bu çerçevede
TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Endüst-
riyel İlişkiler Bölümü olarak halen ka-
yıt dışında olan, yükümlülüklerini bil-
meyen firmalarla ilgili bilgilendirme
ve bilinçlendirme çalışmaları yürüt-
mekteyiz. Firmalar ile yapılan görüş-

Piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların, ambalaj atıklarına

ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kayıt altına

alınması büyük önem taşıyor. Kayıt dışı firmalara yönelik

çalışmalarımızda gördük ki, birçoğu yükümlülükleri konusunda

bilgiye dahi sahip değil… 

melerde, yönetmelik kapsamındaki
yükümlülükleri ve cezai müeyyideler
hatırlatılmaktadır. 

Bu kapsamda 4.203 kayıt dışı firmaya
yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme
yapılmıştır. Bu bilgilendirmeler sonu-
cunda kayıt dışı firmaların yüzde
57,46’sının yükümlülükleri hakkında
hiçbir bilgi sahibi olmadığı tespit edil-
miştir. Bu tabloda asıl dikkat çekmek
istediğim nokta; yükümlülüklerinin
farkında olup, henüz geri dönüşüm
için herhangi bir yükümlülük almak
istemeyen yüzde 42.54’lük ciddi bir
çoğunluğun olmasıdır. 

Ülkemizdeki denetim eksikliği ve ce-
zai yaptırım gücünün baskın bir şe-
kilde uygulanmamasından kaynaklı;
yönetmelikler ve ilgili mevzuatlar çer-
çevesinde ambalaj atıklarının yönetimi
tam olarak sağlanamamaktadır. Bu
noktadan hareketle TÜKÇEV İktisadi
İşletmesi olarak tüm paydaşlarla iş bir-
liği içinde, sistemdeki aksamaları mi-
nimize etmeye ve ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması faaliyetle-
rinden maksimum düzeyde fayda sağ-
lamaya yönelik çalışmalara tüm gücü-
müzle destek vermekteyiz. 

TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Endüstriyel

İlişkiler Bölümü olarak;

Ambalajlı ürün piyasaya süren

firmalarla Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği kapsamında

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

için Ambalaj Belgelendirme Hizmet

Sözleşmesi’nin yapılması, 

Ambalajlı ürün piyasaya süren

firmalarla Marka Kullanım

Sözleşmesi’nin yapılması,  (TÜKÇEV

markasını kullanan firmalar kayıt

altında olduğunu ve Yönetmelikte

belirtilen esaslara uygun olarak

toplama ve geri kazanım sistemine

dâhil olduğunu ambalajlarının üzerinde

belirterek tüketiciyi bilgilendirmektedir.)

Piyasaya süren firmalara Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Ambalaj

Yazılım Programının Kullanımı ile ilgili

teknik destek verilmesi (Piyasaya Süren

Ek-5 Formu, Ambalaj Üreticisi Ek-4,

Ambalaj Tedarikçisi Ek-6 Formu),

Kayıt dışı ambalajlı ürün piyasaya süren

firmaların bilgilendirilmesi,

Ambalajlı ürün piyasaya süren firmalara

Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği ve piyasaya süren

yükümlülükleri hakkında eğitim ve

bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

faaliyetlerini yürütmekteyiz. 

2’lik kısmı ise diğer bölgelerde üst-
lendiğimiz yükümlülükler oluşturdu.
Bu, Marmara Bölgesi dışında da diğer
tüm bölgelerdeki ambalaj piyasaya sü-
ren firmalarla iş birliği içerisinde ol-
duğumuzu göstermektedir.

2013 yılı hedefimiz tonaj bazında
450.000 ton, firma sayısı bazında 1.500
firma olarak belirlenmiştir. Birim be-
delleri belirleyerek, piyasaya sürenle-
rin 2013 yılına ait yükümlülükleri için
çalışmalarımıza büyük bir hızla baş-
ladık. TÜKÇEV İktisadi İşletmesi ola-
rak amacımız, ambalajlı ürün piyasaya
süren tüm firmalarla iş birliği içeri-
sinde olmaktır.

Önemli bir noktaya dikkat çekmek is-
terim. Ülkemizde ambalajlı ürün pi-
yasaya süren tüm firmalar yönetmelik
gereğince üzerlerine düşen görevi ye-
rine getirmemektedir. Bu durumu sa-
yısal verilerle şöyle ifade edebiliriz: 
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Doğanın gör dediği

Doğanın verdiği ders: Kızılırmak Deltası 

O kul sıralarında coğrafya öğret-
menimin “Söyle bakalım, delta

nedir?” sorusuna verdiğim, “Akarsu-
ların denize döküldüğü yerlerde taşı-
dığı alüvyonların birikmesiyle oluşan
verimli arazilerdir.” cevabı, o zaman
ezberi bilgilerle karneme geçecek iyi
bir not alabilmek kaygısının ötesinde
bir anlam ifade etmiyordu benim için.
Bir deltanın, alüvyonun, verimli top-
rakların gerçekte nasıl bir etki yarattı-
ğını görmek içinse, yıllar sonra yolu-
mun Samsun-Bafra’daki Kızılırmak
Deltası’na düşmesi gerekiyormuş.

Delta, Yunan Alfabesi’nin “Δ” sem-
bolü ile gösterilen dördüncü harfi.
Eski Yunan’da tüccarlar Nil Nehri’nin
denize döküldüğü yerde oluşan üçgen
şekilli kara parçalarından dolayı bu
oluşumlara “delta” adını vermişler.
Bazılarımızın boşa akan su olarak gör-
düğü akarsuların, geçtikleri yol bo-
yunca topladıkları besin dolu kil, kum
ve kaya parçacıklarından oluşan “alüv-
yon”, kıyı bitkileriyle beraber verimli
arazilerin oluşmasında en önemli kat-
kıyı sağlar. 

Geçen yıl beş gün süreyle gezme im-
kanı bulduğum bölge, Yörükler Bel-
desi’nden Doğanca Beldesi’ne kadar
olan bir alanı kapsamaktaydı ve 56.000
hektara yayılan toprakların sadece
yüzde 5’ini oluşturuyordu. Yaban Ha-
yatı Geliştirme Sahası içindeki bölge-
nin sunduğu doğal ve görsel zengin-
likler karşısında duyduğum hayranlığı,
sanırım şöyle tarif edebilirim: Düğün çiçekleriyle kaplı küçük su

birikintileri, görsel zenginlikleri yanında

pek çok canlı türü için vazgeçilmez

beslenme noktaları arasında yer alıyor.  
Nesli tüm dünyada tehlike altında olan

24 kuş türünün 15’inin de

görülebildiği alan, hem “Önemli Kuş

Alanı” hem de “Kuş Cenneti” 

Bir deltanın, alüvyonun,

verimli toprakların gerçekte

nasıl bir etki yarattığını

görmek için, yolumun

Samsun-Bafra’daki Kızılırmak

Deltası’na düşmesi

gerekiyormuş... 

Saz Horozu, masmavi gövdesi

ve parlak kırmızı gagasıyla,

yaşam alanı olan sazlıklar

arasında tropikal bir cennet

kuşu görünümünde. 

Sazlıklarda  yaşıyor 

Kızılırmak Deltası’nın

sakinlerinden bir kurbağa

türü...  

Deltanın  sakinleri 

barış koca

w w w . b a r i s k o c a . c o m
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Doğanın verdiği ders: Kızılırmak Deltası

İnsanların 40 yıl önce bakmaktan

vazgeçip, araziye salıverdiği evcil

atların torunları bugün artık ‘yılkı’

olarak bilinen vahşi atlara dönüşmüş

durumda, çayırlıklarda  yaşıyor. 

Alan hem deniz hem tatlı su, hem or-
man hem de çayırlık ekosistemlerini
bir arada bulunduruyor. Ekosistem çe-
şitliliği, görülebilecek tür çeşitliliğini
de beraberinde getiriyor. Ülkemizde
yıl boyunca görülen 450’ye yakın kuş
türünün 340’ını sadece bu alanda gö-
rebilmek mümkün. Bunlardan 140 ta-
nesi alanda üreyen türlerden oluşuyor.
Ayrıca nesli tüm dünyada tehlike al-
tında olan 24 kuş türünün 15’i (Saz
horozu-Porphyrio porphyrio, Cüce
Karabatak-Phalacrocorax pygmeus,
Tepeli pelikan-Pelecanus crispus, Şah
kartal-Aquila heliaca) görülebiliyor. 

Tüm bu özellikleri sayesinde alan hem
Önemli Kuş Alanı statüsü hem de
“Kuş Cenneti” statüsü kazanmış du-
rumda. Bununla beraber sazlıkların
arasından her an bir yaban kedisinin
çıkabileceğini bilmek ya da arazide ge-
zinirken, daha siz fark etmeden sizi
fark eden çakallarla göz göze gelebilme
olasılığı da bu heyecanı ikiye katlıyor.
Saz Horozları oldukça temkinli dav-
ranarak, kendilerini pek fazla göster-

meye hevesli olmasalar da, masmavi
gövdeleri ve parlak kırmızı gagalarıyla,
yaşam alanı olan sazlıklar arasında tro-
pikal bir cennet kuşu görünümünde. 

Yörükler Beldesi’nden Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası’na ilerlerken yolun
sağ tarafında gövdeleri sular altında
kalmış ağaçları gördüğümde ilk aklıma
gelen, yoğun geçen yağışlardan sonra
arazilerin sele kurban gittiği olmuştu.
Ama sonradan öğrendim ki, burası bir
subasar ormanıydı. Su ve taşıdığı alüv-
yonlar hem ormanın varlığını sürdü-
rebilmesi hem de çevre arazilerin ve-
rimliliği açısından vazgeçilmez bir
unsur. Ancak, araziler bu yüksek ve-
rimliliği nedeniyle de kullanım talebi
baskısı altında. Ülkemizin de içinde
bulunduğu ılıman kuşakta oldukça na-
dir olarak görülen subasar ormanları
da maalesef, pek çok doğal değerimiz
gibi yeterince tanıtılmıyor ve de bi-
linmiyor. Galeriç Subasar Ormanı da
Dişbudak ve Kızılağaçlar’ın hakimi-
yetindeki sıra dışı atmosferiyle pek çok
ötücü kuş türünün kuluçkaya yatmak
için tercih ettiği yerler arasında. 

İnsanların 40 yıl önce bakmaktan vaz-
geçip, araziye salıverdiği evcil atların
torunları bugün artık ‘yılkı’ olarak bi-
linen vahşi atlara dönüşmüş durumda.
Yerel dilde “Gogo” denen bitkilerle

kaplı çayırlıklarda yaşamlarını sürdür-
mekteler. Çayırlık araziye dağılmış kü-
çük göletlerse saklı birer cennet gibi.
Düğün çiçekleriyle kaplı küçük su bi-
rikintileri, görsel zenginlikleri yanında
pek çok canlı türü için vazgeçilmez
beslenme noktaları arasında yer alıyor.  

Maalesef pek çok doğal alan gibi bu-
rası da insan-doğa çekişmesine sahne
olmaktan kurtulamamış. Kaçak avcı-
lık, usulsüz arazi kullanımı, tarımsal
kirlilik gibi ikinci dereceden baskılar,
arazi kontrolleri ve düzenleme çalış-
malarıyla eskisi kadar büyük sorun ol-
maktan çıkmışsa da yeni ve büyük bir
tehlike devam ediyor. Kızılırmak üze-
rine inşa edilen HES ve barajlar suyun
akış hızını keserek besinlerin denize
taşınmasını engellerken, alüvyonların
baraj göllerine birikmesine de sebep
oluyor. Besinleri taşıyan alüvyonların
denize ulaşamaması sonucu hem tür
çeşitliliğinde azalma hem de delta ara-
zisinde toprak kayıpları gözleniyor. Bu
nedenle HES ve barajlarda kullanılan
teknolojiler doğayla uyumlu hale ge-
tirilmezse, gelecek kuşakların “delta”yı
coğrafya kitaplarından ziyade tarih ki-
taplarından öğrenmeleri kaçınılmaz
görünüyor. 
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